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RESUMO 

 

O presente trabalho trata do aproveitamento comercial e a lembrança de marca em 

festival musical, o problema da pesquisa foi identificar de que forma esse aproveitamento 

comercial é realizado e de como o público o percebe. Para isso selecionou-se o festival 

musical Rock in Rio 2015, por ser um dos maiores festivais de música do mundo. Para 

entendermos melhor o contexto de nossa pesquisa foi feito um referencial teórico sobre 

conceitos como: contexto sócio cultural brasileiro, comunicação e gestão de marcas, 

entretenimento e propaganda, como as marcas se inserem nos contextos dos grandes eventos e 

um apanhado histórico sobre o Rock in Rio. Foi realizada uma pesquisa em meio digital para 

coletarmos informações sobre como as marcas estavam inseridas no festival e de que formas 

elas buscavam se aproximar do público presente. Para compreendermos a percepção do 

público presente foi realizado entrevistas com cinco pessoas que foram ao festival.  A 

pesquisadora trabalha há mais de três anos no mercado de Shows na cidade de Santa Maria, 

sempre se questionou de que modo as marcas patrocinadores desses eventos aproveitaram os 

espaços oferecidos, este foi um dos motivos pelo qual a pesquisadora iniciou presente estudo. 

Percebeu-se que algumas das estratégias comerciais realizadas no Rock in Rio 2015 podem 

ser adaptadas ao mercado de Santa Maria, basta que as produtoras busquem referencias, como 

as que foram citadas no trabalho, para desenvolver um plano comercial no qual as marcas 

patrocinadoras tenham maior possibilidade de se aproximar do seu público.  
 

Palavras-chaves: Rock in Rio; aproveitamento comercia; marcas; festivais musicais; 

Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

The present work deals with commercial use and brand recall in musical festival, the problem 

of the research was to identify in what way this commercial use is realized and how the public 

perceives it. For this we selected the music festival Rock in Rio 2015, because it is one of the 

biggest music festivals in the world. In order to better understand the context of our research, 

a theoretical reference was made on concepts such as: Brazilian socio-cultural context, brand 

communication and management, entertainment and advertising, how brands fit the contexts 

of major events and a historical overview of Rock in Rio. A digital search was conducted to 

collect information about how the brands were inserted in the festival and in what ways they 

sought to get closer to the present public. In order to understand the perception of the present 

audience, interviews were conducted with five people who went to the festival. The researcher 

has been working for more than three years in the market of Shows in the city of Santa Maria, 

always wondered how the brands sponsors of these events took advantage of the spaces 

offered, this was one of the reasons why the researcher started this study. It was noticed that 

some of the commercial strategies carried out in Rock in Rio 2015 can be adapted to the 

market of Santa Maria.  it is enough that the producers look for references, like those that 

were cited in the work, to develop a commercial plan in which the sponsoring brands have 

bigger possibility of getting closer to their audience. 

 

Keywords: Rock in Rio; Commercial use; trademarks; Music festivals; communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução dos mercados e das formas de negociação na economia globalizada, 

as marcas necessitam aproveitar todas as oportunidades para estarem presentes no dia a dia do 

público consumidor, preferencialmente nos seus momentos de lazer. Um dos modos de uma 

marca colocar-se em contato com o seu consumidor, seja real, ou prospect1, é por meio do 

patrocínio de eventos. Esses patrocínios podem ocorrer em diversos formatos, tais como 

palestras, jantares, cursos, shows e festivais musicais. Assim,  

 

[...] a utilização dos Eventos como ferramenta e estratégia de comunicação tem-se 

tornado num fenómeno essencial à vida das empresas pela proximidade com o 

público-alvo pela eficiência na divulgação da mensagem que estes acontecimentos 

conseguem proporcionar (ROCHA, 2015, p. 33). 

  

As marcas estão utilizando cada vez mais os eventos para realizar uma aproximação 

com o consumidor, pois estes concentram um número muito grande de pessoas que, 

geralmente, estão em um momento de lazer, o que facilita a construção de uma boa imagem 

da marca perante o público. Oliveira (2010 apud ROCHA, 2015) afirma que os eventos estão 

se tornando uma opção de comunicação, uma vez que, nessas oportunidades, as marcas 

conseguem interagir com o consumidor. Trata-se de uma opção de contato e comunicação 

que, se explorada de forma adequada, pode ser revertida em resultados positivos para a marca. 

Essa ferramenta se diferencia das outras, pois permite que a marca divulgue sua mensagem de 

forma mais eficiente, já que, dessa forma, é capaz de mobilizar os públicos, criar polêmica, 

despertar emoções e, claro, tornar-se um acontecimento inesquecível na vida do público, a 

partir da experiência gerada no contato marca-consumidor. Os eventos musicais caracterizam-

se como uma opção dentro do rol disponível no mix de comunicação, como estratégia de 

relações públicas e promoção das marcas patrocinadoras. Conforme seus formatos, os eventos 

musicais podem atrair pessoas de diversas cidades, estados ou, até mesmo, países. 

A pesquisadora trabalha no mercado de entretenimento, em Santa Maria/RS, como 

promoter e na produção de eventos há mais de três anos. Nesse contexto, sempre se 

questionou sobre como os patrocinadores de eventos aproveitavam os espaços onde 

acontecem os shows para divulgar as suas marcas. Partindo dessa observação, identificou a 

necessidade de investigar como são feitos os aproveitamentos comerciais em grandes eventos. 

                                                 
1 Prospects são pessoas ou empresas que podem se beneficiar do produto ou do serviço e têm o potencial 

financeiro e o poder de decisão para a compra. Para considerar um suspect como prospect, deve-se ter um 

conjunto de informações qualificadas sobre ele (DIAS, 2008). 
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Em pesquisa sobre megaeventos, foram encontrados basicamente estudos sobre 

eventos esportivos. Somente foi identificada uma dissertação de mestrado apresentada à 

Universidade Fernando Pessoa, escrita por Susana Cláudia Freitas da Rocha, que discute a 

relação entre as marcas e os patrocínios de festivais de música em Portugal. Tendo isso em 

vista, reforçou-se a necessidade de uma pesquisa sobre esse nicho de mercado no contexto 

brasileiro. A dissertação mencionada foi um guia para o presente estudo.  

Em busca de referências, selecionou-se o Rock in Rio, maior festival de música do 

mundo, originalmente brasileiro. Segundo o site oficial do Rock in Rio, sua primeira edição 

foi na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O evento já completou 30 anos de história. Em 2004, 

ganhou o mundo, realizando edições em países da Europa, como Portugal e Espanha, e nos 

Estados Unidos, na cidade de Las Vegas. Na edição de 2011, voltou à cidade de origem. Além 

disso, segundo Balé (2016), o Rock in Rio é um dos maiores projetos de comunicação do 

planeta.  

A análise deste festival será a base para a resolução do problema desta pesquisa: como 

as marcas patrocinadoras do Festival Rock in Rio aproveitam os espaços comerciais 

adquiridos e qual a lembrança de marca que fica para os participantes? O objetivo geral é 

descobrir como as marcas patrocinadoras aproveitam os espaços comerciais adquiridos no 

Rock in Rio e quais as lembranças de marcas que os participantes do festival têm. Para isso, 

apresenta-se o contexto sociocultural brasileiro no qual é realizado o evento, é feito um 

apanhado histórico  do festival, mapeia-se as marcas patrocinadoras do festival, identifica-se 

quais foram os espaços utilizados pelas marcas e quais foram as estratégias utilizadas e, 

realiza-se uma pesquisa de recall2 de marca com pessoas que já foram ao evento e por mim  é 

feito um levantamento ações de marketing que possam ser empregadas no contexto do 

mercado de entretenimento de Santa Maria/RS. 

Inicia-se apresentando um referencial teórico sobre os conceitos básicos para entender 

o contexto em que a pesquisa se insere. No segundo capítulo, estuda-se o contexto 

sociocultural brasileiro, para compreender de que forma é construída a identidade cultural e 

de que maneira isso influencia nos hábitos de cada um, objetivando melhor entender o 

universo em que os entrevistados estão inseridos. No capítulo seguinte, serão apresentados os 

guias teóricos relacionados às marcas e às suas gestões (o que são, qual sua significação e 

importância) e como organizar os valores da marca a partir do brand equity, ou seja, a partir 

do modo como o consumidor vê a marca. Também neste capítulo, é apresentada a interação 

                                                 
2 Lembrança de marca. 
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entre entretenimento e propaganda, com foco na sua importância na economia e na vida social 

do público participante da experiência evento-marca. O quarto é dedicado à inserção das 

marcas nos eventos, visando entender como essa engrenagem funciona em relação ao conceito 

de evento, explicando-se também o que são festivais musicais e como funcionam os 

patrocínios.  No quinto capítulo, e último capítulo teórico, é apresentado um panorama da 

história do Rock in Rio, revendo todas as edições e identificando-se, por meio de fotografias 

dos festivais, as marcas que estavam presentes. 

 Já no capítulo seis, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, como a natureza, o método, a técnica e o universo da pesquisa. No sétimo, são 

apresentados os dados coletados, a pesquisa feita sobre os espaços comerciais 

disponibilizados pelo setor comercial do evento e adquiridos pelas marcas, de que forma eles 

foram utilizados e as entrevistas feitas com cinco pessoas que participaram do festival. O 

oitavo capítulo é composto pelas análises dos dados coletados. Por fim, o último capítulo é 

dedicado às considerações finais da pesquisadora.  
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2 CONTEXTO SOCIOCULTURAL BRASILEIRO 

 

O Brasil é um país enorme, com 8.515.767,049 km², 26 estados, mais o Distrito 

Federal, 5.435 cidades e população superior a 200 milhões de habitantes (IBGE, 2016). Por 

ser um país muito extenso, o Brasil tem muitas culturas diferentes.  

Mas o que é ser brasileiro? O que nos faz brasileiros? É a roupa que vestimos? É a 

língua que falamos? São nossos costumes? É nosso jeito de tratar as pessoas? É o que 

comemos? São os dados demográficos do Brasil? Não é apenas um desses aspectos, mas 

todos eles em conjunto e outros. 

A pergunta é: o que constitui nossa identidade cultural? Segundo Hall (2001, p. 7), a 

questão da identidade está sendo objeto de discussão na teoria social. O autor (2001, p. 7) 

argumenta: “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 

visto como um sujeito unificado”. A “crise de identidade” é vista como o método mais amplo 

de mudança e está alterando as referências que davam estabilidade ao mundo social.  

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades do final 

do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido 

sólida localização como indivíduos sociais. Estas transformações estão mudando 

nossas identidades pessoais, abalando a ideia de que temos de nós próprios como 

sujeito integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas 

vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – 

descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de 

si mesmo – constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo (HALL, 2001, p. 9). 

 

O sujeito pós-moderno é produzido por um processo que o conceitualiza como 

desprovido de uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade passa a ser uma 

“celebração móvel”, que é formada e transformada sempre em relação às formas com que os 

sujeitos são representados ou interpelados nos meios culturais que os cercam. “É definida 

historicamente, e não biologicamente” (HALL, 2001, p. 13). O homem assume diferentes 

identidades em diferentes ocasiões. Falar em uma identidade única, segura e coesa é uma 

fantasia. O autor explica que, ao contrário disso, conforme os sistemas de significação e 

representação cultural se diversificam, os sujeitos são confrontados por uma variedade 

desconcertante e combinante de identidades prováveis, com as quais, ao menos 

temporariamente, poderiam se identificar.  

 Para Hall (2001), uma das principais fontes de identidade cultural no mundo moderno 

são as culturas nacionais. Quando um sujeito se define como inglês, brasileiros ou 



12 

jamaicanos, está falando de forma simbólica. “Essas identidades não estão literalmente 

impressas em nossos genes” (HALL, 2001). As identidades nacionais são formadas e 

transformadas, os sujeitos não nascem com ela. A nação é algo que produz sentido, é uma 

representação cultural, não é apenas uma entidade política (HALL, 2001).  

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e a 

identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedade mais tradicionais, eram 

dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram transferidas, gradualmente sendo 

colocadas, de forma subordinada, sob aquilo que chama de “teto político” do estado-

nação, que se tornou, assim, uma fonte poderosa de significados para as identidades 

culturais modernas (HALL, 2001, p. 49). 

 

O pesquisador (2001) expõe que, independentemente do quanto os membros possam ser 

diferentes em relação à classe, ao gênero ou à raça, a cultura nacional procura unificá-los em 

uma identidade cultural. O autor (2001, p. 59) deixa o seguinte questionamento: “Mas seria a 

identidade nacional uma identidade unificadora desse tipo, uma identidade que anula e 

subordina a diferença cultural?” e afirma que essa ideia está sujeita a dúvidas, por diversas 

razões. “Uma cultura nacional foi um simples ponto de lealdade, união e identificação 

simbólica. Ela é também uma estrutura de poder cultural (HALL, 2001, p. 59). Hall (2001) 

considera os seguintes aspectos: 

 Grande parte das nações são constituídas por culturas separadas, que só foram unidas 

por um processo de conquista violenta – isto é, extinção forçada da diferença cultural;  

  As nações são sempre formadas por diferentes grupos étnicos, de gênero e de classes 

sociais;  

 As nações ocidentais modernas exerceram uma hegemonia cultural sobre as culturas 

dos colonizados. 

Hall (2001) afirma que as culturas nacionais devem ser pensadas como dispositivo que 

representa a diferença como unidade ou identidade, não como unificadas.  

 

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como 

constituindo um dispositivo que representa a diferença como unidade ou identidade. 

Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo 

“unificadas” apenas através de exercício de diferentes formas de poder cultural. 

Entretanto as identidades nacionais continuam a ser representadas como unificadas 

(HALL, 2001, p. 61-62). 

 

A noção de “um único povo” formado pelas mesmas etnias, de acordo com o 

pesquisador (2001), termina no mundo moderno. Para o autor, é tentador utilizar a ideia de 

etnia, pois ela é utilizada para se referir a características culturais, como língua, religião, 
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costumes que são partilhados por um povo. As nações modernas são formadas por uniões de 

culturas diferentes.  

DaMatta (2001) explicita que há duas formas de construir uma identidade. A primeira 

seria usando dados estatísticos demográficos e econômicos, tais como Produto Interno Bruto 

(PIB), renda per capita, dados relativos ao sistema político e educacional do país, o que Hall 

(2001) nem cogita. Essa classificação, de acordo com os critérios postos pelo ocidente 

europeu após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, admite construir uma identidade 

social moderna, na qual os sujeitos são definidos por critérios “objetivos”, quantitativos e 

claros. Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos são quase somente definidos por essa 

classificação (DAMATTA, 2001). No Brasil e em outras sociedades, existe outro modo de se 

classificar. A outra forma seria construir a identidade por meio de dados quantitativos, 

segundo os quais os indivíduos são um conjunto que dá margem a críticas, ou por meio de 

dados sensíveis e qualitativos. É pelo conjunto desses dados que o Brasil é conhecido, por sua 

culinária, sua música, o sentimento de “saudade”, as amizades, enfim, as qualidades da 

cultura brasileira.  

Para DaMatta (2001), a identidade é construída por dados quantitativos e qualitativos. 

Já Bertini (2008) defende que a expressão da identidade é construída por dados qualitativos, 

isto é, é definida por valores, crenças, tradições e costumes. O autor defende, ainda, que é o 

Estado que deve garantir os direitos mínimos de qualquer cidadão em consumir as mais 

variadas formas de produtos culturais de sua preferência. Para ele (2008), a cultura não deve 

ser separada do processo educativo, pois quanto maior o acesso à cultura, maior a 

possibilidade de se garantir um mínimo de justiça social. Cultura é um agente essencial de 

transformação não só no campo social, mas também no campo econômico.  

O Ministério da Cultura (Minc) é um órgão da administração pública federal direta 

que tem como áreas de competência a política nacional de cultura e a proteção do patrimônio 

histórico e cultural. O Minc trabalha o entendimento de cultura em três dimensões: a 

simbólica, a cidadã e a econômica (MINC, 2016).  

 

A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres 

humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais 

diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de vestir, crenças, criações 

tecnológicas e arquitetônicas, e também nas linguagens artísticas: teatro, música, 

artes visuais, dança, literatura, circo, etc. 

A dimensão cidadã considera o aspecto em que a cultura é entendida como um 

direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os brasileiros participem 

mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, 

teatro e circo, exposições de artes visuais, filmes nacionais, apresentações musicais, 

expressões da cultura popular, acervo de museus, entre outros. A dimensão 
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econômica envolve o aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um 

lugar de inovação e expressão da criatividade brasileira faz parte do novo cenário de 

desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável (MINC, 2016). 

 

De acordo com Bertini (2008), o principal registro relacionado ao interesse pela 

economia da cultura brasileira se deu por solicitação do Minc à Fundação João Pinheiro 

(MG), que fez uma superficial análise do setor. A pesquisa não tinha objetivos científicos, ela 

visava avaliar a participação do setor na composição do PIB brasileiro. Bertini (2008) ainda 

ressalta que, em comparação com outros setores da economia, como o da indústria de 

eletrônicos, o volume de empregos criados pela indústria cultural é superior. O autor também 

constatou que o salário médio do trabalhador da produção cultural foi superior quase o dobro 

ao salário estimado para as demais atividades econômicas. 
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3 COMUNICAÇÃO, GESTÃO DE MARCAS, ENTRETENIMENTO E 

PROPAGANDA 

 

3.1. COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS 

 

Para discutir sobre comunicação e gestão de marcas, primeiro é necessário o 

entendimento acerca do conceito básico de marca. Para Schultz e Barnes (1999, p. 36):  

 

O termo marca, de brand ou brandr, vem da antiga palavra norueguesa que 

significava to burn, “queimar”. O termo original foi desenvolvido para significar a 

fonte, o fabricante ou o proprietário de um produto ou item. Daí derivou-se o uso 

mais comum, “marcar” gado, cavalos, ovelhas ou outros bens.  

 

Segundo Schultz e Barnes (1999), conforme o comércio foi se desenvolvendo, a marca 

começou a denotar a origem, a fonte ou a forma de um produto se diferenciar de outro, como 

por exemplo, para diferenciar artigos de cerâmica ou porcelana de produtos de couro.  

A marca tornou-se, com a globalização econômica mundial, a base de credibilidade e a 

fonte principal de informação do produto ou serviço a ser analisado e, posteriormente, 

adquirido. O início da necessidade de se ter uma marca se deu, conforme Rocha (2001), em 

decorrência da Revolução Industrial, quando a marca começou a se desenvolver de fato, pois 

o consumo em massa levou ao seu desenvolvimento e gestão. 

Atualmente, a marca não é só uma representação visual de um produto ou serviço, ela 

agrega atributos palpáveis, como cor, forma e design, e não palpáveis, como sentimentos, 

ideologias e valores. Portanto, não é somente um nome ou uma identidade visual, ela pode 

acrescentar sentimentos constituídos mediante relações entre marca e consumidor, que podem 

ser tanto experiências positivas, quanto negativas. Esses atributos fazem com que uma marca 

se diferencie das concorrentes e demarque sua posição como player do mercado no qual atua. 

“Podemos dizer que é a união de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados num logotipo, 

gerenciados de forma adequada e que criam influência e geram valor. Trata-se de um sistema 

integrado que promete e entrega soluções desejadas pelas pessoas” (MARTINS, 2006. p. 9). 

Esses valores começam a ser construídos antes da compra do produto e continuam por 

meio da relação que o consumidor estabelece com a marca, seja na hora da compra, da 

utilização do produto ou serviço, no pós-compra ou até mesmo em uma experiência 

proporcionada pela marca. Os clientes-alvo e os consumidores identificam-se com os valores 

projetados pela marca nas suas ações de comunicação, na embalagem, na apresentação em 

gôndolas de ponto de venda, na organização das informações nas mídias digitais e demais 
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possíveis pontos de contato utilizados para construir a ponte produto-consumidor. Desse 

modo, compreende-se que “[...] a marca é a síntese da experiência de valor vivida pelos 

consumidores em relação a cada um dos inúmeros produtos, serviços, empresas, instituições 

ou, mesmo, pessoas com as quais se relacionam” (SAMPAIO, 2002, p. 17). 

A representação da empresa, de seus valores, de seus produtos e de seus serviços a 

partir da marca acontece porque, segundo Kapferer (1998), “[...] a marca é constituída por 

signos, formas, palavras, conceito, cores, design, ela é a união de todos estes atributos”, 

agregando signos figurativos, palavra, objeto e conceito, a partir dos quais se coloca como 

uma figura representacional ativa na mente e na vida dos consumidores. 

  Aaker (1998) acredita que, em tempos de crise e muita concorrência, o sucesso de uma 

marca não está somente na quantidade de venda, mas também na sua capacidade de 

conquistar e fidelizar seu consumidor. Muitas empresas se preocupam somente em vender e, 

por esse motivo, acabam retirando-se ou são retiradas do mercado, seja por opção ou por 

necessidade. Outras vezes, a retirada ou saída estratégica do mercado se dá por falta de 

clientes que compartilhem da mesma visão mercadológica, pois, além de vender produtos e 

serviços, deve-se vender conceito e experiência, criar uma ligação positiva entre marca e 

consumidor, nos moldes de uma relação social. Conforme Semprini (2006), a presença da 

marca no espaço público, sua competência para marcar o simbólico e o coletivo, sua 

capacidade de chamar a atenção da mídia, sua aptidão para mobilizar a opinião pública, suas 

funções de intermediário indenitário ou de bandeira coletiva fazem com que passe a 

representar não mais a camada do consumo, mas o comportamento social, incluindo as ideias 

de trocas, das estruturas de construção de identidade dos indivíduos e dos grupos.  

A marca tem função tanto de dar significado a novos produtos quanto de ressignificar 

os produtos que já estão no mercado. Essa semantização, como apresenta Semprini (2006), 

conquista um novo sentido, ainda mais geral.  

 

A marca desempenha então um papel muito importante tanto para semantizar novos 

produtos quanto para re-semantizar produtos envelhecidos, à procura de um novo 

alento. Mas no contexto de consumo contemporâneo, esta missão de semantização 

das marcas conquista um novo sentido, de ordem ainda mais geral. O consumo não 

vai bem. As pessoas parecem um pouco reativas, fracamente motivadas, pouco 

inclinadas a se lançar em novas compras, explorar em novas compras, a explorar as 

novas propostas elaboradas pelos produtores (SEMPRINI, 2006, p. 51). 

 

Reitera-se, portanto, que a marca atribui o significado, e a gestão comunica esse 

significado, gerencia o contato e a relação de marca-consumidor, além de gerenciar novos 

significados. A gestão de marca é fundamental para o seu sucesso; se bem-feita, torna-se mais 
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valiosa que o próprio produto ou serviço que representa. A principal forma disso acontecer é 

pela fidelização de clientes.  

 Kotler (2002) relata que, para alguns críticos, as marcas duram mais que os produtos 

ou seus espaços físicos, ou seja, é um bem durável. Toda a marca influente representa um 

grupo de clientes fiéis, isto é, o que sustenta uma marca é o valor do cliente.  

 

3.1.1 Brand Equity  

 

De acordo com a American Marketing Association (AMA, 2016) “[…] brand equity is 

based on consumer attitudes about positive brand attributes and favorable consequences of 

brand use”3. Isto é, refere-se ao valor que a marca tem para o consumidor.  

Segundo Kotler e Keller (2012), “[...] brand equity é o valor agregado a bens e 

serviços”. Esse valor reverbera no modo com que o consumidor vê a marca, pensa nela e se 

comporta perante ela, bem como reflete nos lucros da empresa e na sua participação no 

mercado.  

 

O brand equity é um conjunto de ativos e passivos a uma marca, seu nome e seu 

símbolo, que se somam ou se subtraem do valor de um produto ou serviço para uma 

empresa e/ou para os consumidores dela. Para que certos ativos e passivos 

determinem o brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da 

marca. Se o nome da marca ou seu símbolo for mudado, alguns ou todos os ativos 

ou passivos poderão ser afetados, e mesmo perdidos, embora parte deles possam ser 

desviados para um novo nome e símbolo. Os ativos e passivos nos quais o brand 

equity se baseiam vão diferir de contexto a contexto. Contudo, podem, de forma 

prática, ser agrupados em cinco categorias: 1. Lealdade à marca. 2. Conhecimento 

do nome. 3. Qualidade percebida. 4. Associações à marca e qualidade percebida. 5. 

Outros ativos do proprietário da marca – patentes, relações com os canais de 

distribuição etc. (AAKER, 1998, p. 16). 

 

Para Winter (1991 apud ROCHA, 2015, p. 1991), “[...] o valor da marca envolve um 

acréscimo ao produto pelas associações e percepções que o consumidor faz sobre um nome de 

marca particular, considerando a marca como mais um atributo do produto”. Esses valores são 

determinantes para que o consumidor escolha a marca e seja fiel a ela. Por esse motivo, o 

brand equity tem sido um objeto de estudo de muitos pesquisadores.  

O brand equity é a resposta que o consumidor em relação à marca. Uma marca tem um 

bom brand equity quando os consumidores têm reações favoráveis ao produto. Kotler e Keller 

(2002) colocam que o desafio do profissional de marketing na criação de uma marca forte é 

                                                 
3 O valor de uma marca, do ponto de vista do consumidor, é baseado em suas atitudes em relação aos atributos 

da marca positivos e às consequências favoráveis de uso da marca. 
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garantir que todos os clientes tenham uma boa experiência com os produtos/serviços e com os 

planos de marketing, com o objetivo de criar estruturas almejadas de conhecimento de marca.  

 

Abordagens baseadas no cliente o analisam sob a perspectiva do consumidor – seja 

uma pessoa, seja uma organização -, e admitem que o poder de uma marca está 

naquilo que os clientes veem, leem, escutam, aprendem, pensam, e sentem sobre ela 

ao longo do tempo (KOTLER; KELLER, 2012, p. 260).  

 

Nas palavras de Rocha (2015, p.10), “[...] o valor da marca é entendido como uma 

construção multidimensional, percebida pelos consumidores, que acrescenta valor a um 

produto com marca e permite à empresa ter consumidores leais e praticar preços prémio”. As 

marcas devem ter conhecimento sobre o que os clientes pensam e sentem e qual a imagem 

que eles têm sobre si mesmos, pois esse fator é determinante para o sucesso ou insucesso. Os 

valores dos consumidores estão inteiramente ligados ao contexto em que eles vivem e às suas 

culturas.  

 

3.2 ENTRETENIMENTO E PROPAGANDA  

 

O entretenimento é uma distração, um passatempo, pode ser uma peça teatral, um 

filme, um programa de televisão, um show musical, uma apresentação de dança, um jogo de 

futebol, de tênis, etc. A distração de muitos é o emprego de outros.  

Este mercado cresceu muito nos últimos anos. Na atualidade, a chamada indústria do 

entretenimento é uma parte extremamente ativa da economia (BERTINI, 2008), gerando 

muitos empregos e rendas e corrigindo o avanço das atividades econômicas terciárias.  

Bertini (2008) afirma que, no século XXI, a vitalidade do entretenimento é tangível, 

“[...] exatamente porque representa a atividade econômica número um do mundo, não deixa 

de causar surpresa a diminuta existência de registros, referências e informações no campo da 

economia”.  

Para Bertini (2008, p. 10), esse é “[...] um aspecto do demérito econômico ao qual são 

submetidos esses setores. Ignora-se, sobretudo, que o próprio desenvolvimento 

socioeconômico foi capaz de proporcionar tamanha transformação, potencializada no setor 

terciário pelas atividades do entretenimento”. De fato, cultura e entretenimento são tratados 

com pouca importância, pois não são essenciais para a vida humana, embora, cada vez mais 

as pessoas as busquem como lazer, para fugir dos problemas e atingir um estado de bem-estar. 

Essa busca se torna uma oportunidade de crescimento do setor.  
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Uma das atividades de entretenimento que cresceu muito e hoje é uma das que mais 

gera lucro é o da música. Tal atividade, teve, ao longo dos tempos, muitos altos e baixos e, 

por esse motivo, passou por muitas adaptações e teve de repensar estrategicamente como se 

pôr no mercado.  

Donaton (2007) relata que a indústria da música perdeu muito dinheiro a partir do 

momento em que as pessoas começaram a fazer downloads das músicas dos artistas pela 

internet e não mais comprar os seus CDs, bem como pelo fato de que é muito mais prático 

carregar um pen drive do que uma pilha de CDs. Isso fez com que a indústria da música 

procurasse novas formas de “ganhar dinheiro”. 

 

As gravadoras estão dizendo: “Ei, nós temos estes diretos exclusivos e relações 

privilegiadas com artistas; vamos descobrir um jeito de fazer dinheiro com isso”. O 

problema é que elas nunca foram muito boas no seu marketing, e, por não saberem 

vender bem seu produto, sua eficiência sempre foi pequena. Eles, porém, eram 

donos do canal de distribuição, canal que, você sabe, sumiu. Eles se deram conta, no 

em tanto, de que o conteúdo de entretenimento é um ótimo expediente para 

aumentar a afinidade de uma marca com o público, por causa da afinidade deste com 

o artista (DONATON, 2007, p. 134). 

 

Uma das alternativas encontradas pelas gravadoras e pelos empresários foi colocar a 

imagem dos músicos vinculada a produtos e marcas, de modo que os artistas passaram a fazer 

parte de propagandas. Exemplo disso foi quando a Intercope conectou a gravadora à Coca-

Cola e à agência Berlin Cameron/Red Cell em uma campanha publicitária da Coca Classic. 

Nesta, os rappers Common e Mya gravaram a música “Real compared to whats?”, a qual 

tocava nos comercias e, depois, entrou para o álbum de estreia do Mya (DONATON, 2007). 

Berman (apud DONATON, 2007) afirma, sobre o caso: 

 

Nós não abordamos Mya e Common para serem garotos-propaganda. Mas sim com 

a idéia em mente de que a parceria daria exposição a eles, ao mesmo tempo em que 

agregaria algo que está no cerne da mensagem da Coca” ainda complementa “Da 

nossa perspectiva, não se trata de um comercial; é uma trilha sonora e uma 

interpretação visual para mensagem deles. 

 

Berman (apud DONATON, 2007) comenta que foi dessa forma que decidiram 

trabalhar com marcas fortes que tinham o mesmo público-alvo dos músicos e das marcas. 

Contudo, não foi somente essa alternativa que a indústria da música encontrou. Com o tempo, 

foram sendo identificandas outras formas de obter lucros no mercado, como a realização de 

shows e festivais musicais, tanto por meio da venda de ingressos, como da venda de cotas de 

patrocínio do evento.  
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4 INSERÇÕES DA MARCA EM GRANDES EVENTOS  

 

Neste capítulo, pretende-se entender o contexto em que se encontram os eventos e 

como as marcas se inserem neles. Os eventos e as experiências estão se tornando cada vez 

mais uma grande oportunidade comercial, na qual as marcas conseguem maior aproximação 

com seu público-alvo, assim podendo construir ou melhorar a sua imagem perante o 

consumidor.  

 

4.1 EVENTOS E EXPERIÊNCIAS  

 

Giacagli (2004) diz que “o homem é um animal gregário” e que “nenhum homem é 

uma ilha”. Essas expressões explicam de forma concisa a necessidade do ser humanos de 

viver em convívio com outras pessoas. A autora defende que devido a esta necessidade que 

temos de nos relacionar tanto no convívio familiar, quanto no trabalho, na escola ou nos 

momentos lazer, e ainda a necessidade de fugir da rotina, leva o homem a criar, organizar e 

participar de reuniões que, de forma genérica, são denominadas eventos.  

Britto e Fontes (2002) afirmam que eventos são mais do que acontecimentos de 

sucesso, uma linguagem de comunicação ou mesmo uma ação de relações públicas e uma 

estratégia de marketing, eles são “[...] a soma de esforços e ações planejadas com objetivo de 

alcançar resultados definitivos junto ao seu público-alvo”. As autoras (2002, p. 20) 

apresentam, ainda, outras definições de eventos:  

 

Conjunto de ações profissionais desenvolvidas com o objetivo de atingir resultados 

qualificados e quantificados junto ao público-alvo; 

Conjunto de atividades profissionais desenvolvidas com o objetivo de alcançar o seu 

público-alvo por meio do lançamento de produtos, da apresentação de pessoas, 

empresas ou entidades, visando estabelecer o seu conceito ou recuperar a sua 

imagem; 

Realização de ato comemorativo, com finalidade mercadológica, visando apresentar, 

conquistar ou recuperar seu público-alvo; 

Ação profissional que envolve pesquisa, planejamento, organização, coordenação, 

controle e implantação de um projeto, visando atingir o se público-alvo com 

medidas concretas e resultados projetados. 

 

Allen et al. (2003) denominam como eventos especiais rituais, apresentações ou 

celebrações específicas que tenham sido elaboradas e criadas para marcar ocasiões especiais 

ou com o objetivo de atingir metas específicas de caráter social, cultural ou corporativo. Os 

eventos especiais “estão por toda a parte; eles tornaram uma indústria em expansão” (ALLEN 

et al., 2003).  
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Os eventos são variados e apresentam diversas classificações. Para Martin (2003), a 

classificação mais utilizada é a seguinte:  

 Por abrangência: mundiais, internacionais, latino-americanos, brasileiros, regionais ou 

municiais;  

 Por competição: esportiva, cultural, artística, etc.; 

 Por demonstração ou exposição: desfiles, inaugurações, exposições, leilões, shows, 

noites de autógrafo; 

 Por data ou frequência: permanentes (mensal, anual, semestral, etc.), esporádicos, 

únicos, oportunidade (aproveitam do acontecimento de outro evento); 

 Por categoria e função estratégica: promocional, comercial, institucional, divulgação, 

integração ou incentivo, social ou misto; 

 Por dimensão (total de participantes): macroeventos (com milhares de pessoas, 

normalmente operados por entidades públicas e com abrangência internacional ou mundial), 

de grande porte (com milhares de pessoas, operados por empresas privadas), de médio porte 

(com menos de mil participantes) e de pequeno porte (que abrangem apenas um segmento ou 

setor, número reduzido de pessoas); 

 Por objetivos ou áreas de interesse: artístico, científico, informativo, gastronômico, 

turístico, religioso, etc.;  

 Pelo perfil dos participantes: geral, dirigido, específico ou especializado; 

 Por tipo de adesão (forma de adesão dos participantes ao evento): fechado (cada 

participante recebe convite restrito e específico do organizador) e aberto (cada participante 

paga sua participação ou o acesso ao evento é livre). 

Allen et al. (2003) classificam os eventos conforme o porte e a escala de impactos 

(Figura 1). 

Na visão dos autores Kotler e Keller (2012), para que os eventos e as experiências 

tenham vantagem, eles devem ser relevantes, o que ocorre à medida que o consumidor é 

pessoalmente envolvido. Eles devem acontecer ao vivo, o que os faz ser considerados mais 

envolventes pelos consumidores. Por último, devem ser implícitos, pois os eventos 

normalmente são um tipo de venda indireta e não invasiva.  
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Figura 1 – Classificação de eventos.  
Fonte: Allen et al. (2003).  

 

Segundo Britto e Fontes (2002), os eventos hoje são uma atividade acentuada na área 

da comunicação, utilizados para “[...] vencer grandes obstáculos gerados para a imagem das 

empresas e de suas marcas, gerando resultados concretos dentro das organizações”. Os 

eventos não podem mais ser tratados como uma ferramenta de menor importância no processo 

de comunicação, pois possuem finalidade mercadológica ou institucional, sendo estratégias 

competentes em vantagem das organizações. Ainda conforme os autores, devem ser pensados 

como uma atividade econômica e social, que gera muitas vantagens para os empreendedores, 

para as cidades promotoras, os restaurantes e os hotéis, o comércio local e a comunidade em 

geral. “Quanto maior foi o evento, maior será seu impacto econômico e social, local e 

regionalmente” (BRITTO; FONTES, 2002). 

Considera-se que a principal característica de um evento é que ser único, impossível 

de repetir; podem até ser semelhantes, mas nunca iguais. As experiências vivenciadas neles 

também nunca se repetirão da mesma forma, pois há muitos agentes influenciadores. Isso é 

que torna os eventos tão atrativos (ROCHA, 2015). 

  

4.2 FESTIVAIS MUSICAIS  

 

Nas últimas décadas, o número de festivais tem aumentando muito, embora eles 

existam há muito tempo. Segundo Karlsen (2008 apud ROCHA, 2015), a palavra festival 
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deriva do latim e significa felicidade e prazer público. Getz (2007 apud ROCHA, 2015) relata 

que antigamente os festivais aconteciam por necessidade, como as feiras, por razões 

comerciais, ou as festas e as celebrações religiosas, hoje em dia têm razões econômicas, 

sociais e/ou culturais.  

Um festival é uma festa compartilhada por muitas pessoas, na qual acontece uma série 

de apresentações de uma arte, seja música, dança ou teatro. Segundo Gillies (2004 apud 

ROCHA, 2015), um dos primeiros festivais musicais foi o “centenário” de Händel, em 

Londres, no ano de 1784.  

 

Foi no final dos anos 60 e início dos 70 do século XX, que se começaram a criar 

festivais de música orientados para a juventude, onde se inclui o famoso Woodstock 

(1969). O festival Americano Woodstock, foi um dos primeiros festivais, claramente 

o mais importante, dedicado à música ligeira, mais concretamente pop e rock. Foi 

um festival que juntou uma geração contra cultural e representou um ponto de 

viragem no uso da música, como um meio para a expressão política e serviu como 

uma rampa de lançamento para festivais do género (CUMMINGS, 2007 apud 

ROCHA, 2015, p. 33). 

 

No Brasil, os primeiros festivais musicais eram concursos para descobrir novos 

autores, cantores e músicas. Esses festivais eram promovidos pelas rádios, barreira que logo 

ultrapassaram, invadindo também a televisão. Com o tempo, os festivais foram adquirindo 

formatos e objetivos diferentes.  

 

4.3 PATROCÍNIO  

 

A inserção das marcas pode se dar por meio do patrocínio, o qual se configura quando 

uma empresa ou marca auxilia financeiramente um evento ou atividade, em troca de que sua 

marca tenha visibilidade neste. 

 

Patrocínio é definido como uma relação comercial em que uma empresa proporciona 

apoio financeiro e/ ou em espécie a uma pessoa, a um grupo ou a uma organização, a 

fim de permitir a realização das suas atividades e, ao mesmo tempo, obter um 

conjunto de medidas compensatórias definidas com antecedência, para promover, 

direta ou indiretamente, a prossecução dos objetivos de marketing e comunicação 

(NELLI; BENSI, 2005 apud ROCHA, 2015, p. 35). 

 

Os benefícios do patrocínio são mútuos, tanto para a marca que patrocina, quanto para 

o evento. Thompson (2002 apud ROCHA, 2015) ressalta que os benefícios que os patrocínios 

são a “força vital” dos eventos, sem os quais este não teria a possibilidade de acontecer.  
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Allen et al. (2003) afirmam que, “Nas últimas décadas, presenciamos enormes 

aumentos de patrocínio e uma mudança correspondentemente na maneira como os eventos 

são percebidos pelos patrocinadores”. Muitas empresas grandes mudaram a forma de ver o 

patrocínio em eventos, deixando de vê-los como uma ferramenta de relações públicas para vê-

los como um importante componente no mix de marketing. Os grandes eventos agora são 

desejáveis, pois são capazes de aumentar a percepção de marca e estimular as vendas. Os 

autores (2003) colocam ainda que “As corporações investem grandes somas em patrocínio de 

eventos e dedicam recursos adicionais para o suporte de seus patrocínios a fim de alcançar 

objetivos e metas de venda”.  

Cornwell et al. (2001 apud ROCHA, 2015) afirmam, do ponto de vista da gestão da 

marca, que o patrocínio permite às empresas aumentar o seu valor financeiro, desenvolver a 

imagem, criar renome, fazer demonstrações de produto e criar laços de fidelidade com seu 

consumidor ou prospect. Mediante os patrocínios, as marcas têm oportunidade de criar 

experiências aos seus consumidores.  

Ainda sobre o ponto de vista empresarial, Nelli e Bensi (2005 apud ROCHA, 2015, p. 

24) defendem que patrocínio é uma forma de comunicação que: 

 

- Utiliza as características do público-alvo, e utiliza a imagem da atividade ou evento 

patrocinado; 

- Consegue atingir um público-alvo específico; 

- Integra-se em outras formas de comunicação, e consegue transmitir a sua 

mensagem através de meios de comunicação espontâneos;  

- Consegue destruir barreiras psicológicas, estimula a curiosidade e facilita a 

identificação com o evento.  

 

Segundo Rocha (2015), o patrocínio em eventos só terá efetividade e retorno positivo 

à marca se o evento no qual esta participa tiver uma boa aceitação e se o público-alvo se 

identificar como acontecimento e as ações realizadas. Allen et al. (2003) afirmam que os 

gerentes dos eventos devem oferecer benefícios tangíveis aos patrocinadores e mostrar de que 

forma que esses benefícios podem ser alcançados.  
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5 HISTÓRIA DO ROCK IN RIO 

 

Segundo o Guia de Imprensa do Rock in Rio (2015), a história de amor de Roberto 

Medina, idealizador do Rock in Rio, pelo Rio de Janeiro vem de seu pai. Abraham Medina era 

varejista e realizava eventos na cidade para impulsionar as suas vendas. Ele promoveu 

eventos que ficaram gravados na história da cidade, como o Festival do Rio, o Festival da 

Canção, eventos de ballet, encontros de folclore, festivais de culinária e apresentações de 

bandas nacionais e internacionais. Com esses eventos, ele conseguiu aproveitar ao máximo o 

potencial turístico da cidade. Abraham Medina realizava eventos em datas como o Natal, a 

Páscoa, o Dia dos Namorados, depois expandiu os negócios também para a organização de os 

shows, como os de King Cole, Sammy Davis Jr., Neil Sedaka, Connie Francis, Harry James, 

entre outros, que eram sucesso na época. Ele deixou para seus herdeiros o seguinte legado: “a 

imensa capacidade de realizar seus sonhos somados a um profundo amor pelo Rio de Janeiro” 

(ROCK IN RIO, 2015). 

Roberto Medina foi o pioneiro em apostar no entretenimento como forma de 

conquistar o coração e a fidelidade dos consumidores (ROCK IN RIO, 2015). Exemplo disso 

aconteceu em janeiro de 1980, quando organizou o show do cantor Frank Sinatra no 

Maracanã para promover uma marca de uísque. Outro exemplo foi a Árvore de Natal da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro/RJ, uma estratégia realizada para a marca Bradesco 

Seguro e Previdência. Prova de que a ideia deu certo é que hoje a árvore é o terceiro evento 

principal da cidade, ficando atrás apenas do Réveillon e do Carnaval.  

Conforme o Guia de Imprensa (ROCK IN RIO, 2015), o sonho de Medina de realizar 

o Rock in Rio surgiu do pedido de uma campanha para rejuvenescer a cerveja Brahma, que 

levou à criação da Cerveja Malt 90. A ideia levou, ainda, à criação da plataforma de 

comunicação oferecida pela agência de Medina, que é hoje o maior festival de música de 

mundo. Já teve edições no Brasil, nos Estados Unidos e em países europeus, somando 15 

realizações (ROCK IN RIO, 2015) (Figura 2). Conforme o dado mais atualizado, já foram 16 

realizações, pois, em 2016, segundo site oficial do evento4, Lisboa recebeu uma nova edição 

do festival, o que será abordado no final deste capítulo (ROCK IN RIO, 2016).  

                                                 
4 Disponível em: <http://rockinrio.com/rio/home/>. 
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Figura 2 – Edições do Rock in Rio. 
Fonte: Rock in Rio (2015).  

 

Segundo o site oficial do Rock in Rio, Roberto Medina inventou sua própria fórmula 

para a criação de um festival de música. Em 1985, o país passava por grandes transformações. 

Após longo período sob uma ditadura militar, o Brasil estava dando seus primeiros passos em 

direção à democracia. Foi a primeira vez que um país sul-americano sediou um evento 

musical desse porte (ROCK IN RIO, 2016). 

 A primeira edição do festival aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de 

Jacarepaguá, em 1985. Os equipamentos de luz e som eram extremamente modernos para a 

época, e foi a primeira vez que a plateia de um grande show foi iluminada, passando a fazer 

parte do show (ROCK IN RIO, 2016). Foram dez dias de festival (de 11 a 21 de janeiro), com 

público de 1.380.000 pessoas e área de 250 mil m² (ROCK IN RIO, 2015).  

Conforme o site oficial do Rock in Rio (2016), passaram pelo palco nomes como 

Queen, AC / DC, James Taylor, George Benson, Rod Stewart, Yes, Ozzy Osbourne e Iron 

Maiden, além de artistas nacionais, como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Rita Lee e toda a nova 

geração do rock da época, Paralamas do Sucesso, Blitz, Kid Abelha e Barão Vermelho. Foi 

nesta edição que Freddie Mercury (Queen) cantou com o público a música “Love Of My 

Life”, um dos momentos mais belos da sua história, segundo a própria banda. 

Apesar de o festival orginalmente ter objetivos comerciais relacionados às marcas, não 

se percebe a presença de nenhuma marca na fotografia a seguir (Figura 3). A imagem tem 

mais de 30 anos, sua qualidade não é muito boa e está em preto e branco, o que talvez 

dificulte a identificação de marcas ou a sua presença não estava facilmente visível.  
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Figura 3 – Foto da primeira edição do Rock in Rio, em 1985. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a).  

 

Em 1991, a segunda edição do Rock in Rio foi realizada no maior estádio do mundo 

naquela época, o Maracanã. O site oficial conta que o estádio recebeu equipamentos potentes 

de som e luz. Foram 3.000 pontos de iluminação brilhante, 480 deles faróis de avião 

posicionados no telhado (ROCK IN RIO, 2016). Foram nove dias de festival (de 18 a 20 e de 

22 a 27 de janeiro) e um público de 700 mil pessoas (ROCK IN RIO, 2016).  

Foi nesta edição que o Guns N’ Roses veio pela primeira vez ao Brasil. Foi neste ano 

também que o Run DMC, ícone do rap, inaugurou o gênero no festival, concedendo ao 

festival um caráter ainda diversificado em estilos. Prince, George Michael, Faith No More, 

Santana, Djavan, Gilberto Gil, INXS, Joe Cocker, Megadeth, Titãs, Engenheiros do Hawaii e 

muitos outros passarem pelo palco do festival. A fotografia desta edição (Figura 4) está com 

uma qualidade melhor e é colorida, mas mesmo assim não se consegue identificar nenhuma 

marca, somente a do evento.  
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Figura 4 – Foto da segunda edição do Rock in Rio, em 1991. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 

 

Em 2001, de acordo com o site oficial do Rock in Rio (2016), o festival voltou para 

sua casa. Uma nova Cidade do Rock5 havia sido erguida em Jacarepaguá, com capacidade 

diária para 250 mil pessoas. Foram sete dias de festival e a área do evento era de 200 mil m² 

(ROCK IN RIO, 2015). Foi nesta edição que a música começou a dividir o espaço com 

questões socioambientais: era o surgimento do projeto “Por um Mundo Melhor”, que passou a 

fazer parte do conceito do festival. Durante a abertura do festival, foram silenciadas mais de 

3.500 emissoras de rádio e TV do Brasil durante três minutos, algo nunca realizado antes. A 

ideia era fazer todos refletirem sobre o que poderiam fazer para tornar o planeta um lugar 

melhor (ROCK IN RIO, 2016).  

O festival marcou a volta de Iron Maiden e Guns N’ Roses, além de ter trazido Foo 

Fighters, REM, Neil Young, Queens of The Stone Age, Oasis, Red Hot Chili Peppers., etc. 

Um dos dias foi destinado ao pop, contando com Britney Spears, N’Sync e vários outros. 

Entre as atrações brasileiras, estavam Cassia Eller, Capital Inicial e Kid Abelha. Havia 

também palcos especiais, o que fortaleceu ainda mais a diversidade musical dentro do festival.  

                                                 
5 O local onde é realizado o Rock in Rio é chamado de Cidade do Rock. 
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Nas fotografias, percebe-se a presença da marca Halls ao fundo do palco e ao lado, em 

totens. Mais ao fundo, identifica-se a marca a GE em um palco, o qual não parece ser o palco 

principal (Figura 5). 

 

  

Figura 5 – Fotos da terceira edição do Rock in Rio, em 2001. 
Fonte: Música Uol (2013). 

 

Em 2004, o festival ganhou o mundo, passando a ser referência mundial e deixando a 

sua cidade natal para contemplar Portugal, que ganhou sua própria cidade do rock, Lisboa 

(ROCK IN RIO, 2016). De acordo com o Guia de Imprensa do Rock in Rio (2015) foram seis 

dias de festival (de 28 a 30 de maio e de 4 a 6 de junho), com público de 386 mil pessoas e 

área era de 200 mil m².  

Paul McCartney abriu a festa em grande estilo. A lista de atrações que passaram pelo 

festival contava com: Metallica, Peter Gabriel, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Britney Spears, 

Foo Fighters e Kings Of Leon, entre outros. Mesmo longe do Brasil, o festival tinha o 

“tempero” brasileiro, com atrações como Gilberto Gil e Sepultura. A música portuguesa 

também estava presente, com Xutos e Pontapés, Rui Veloso e João Pedro Pais. Nas 

fotografias desta edição, percebem-se as primeiras aparições de marcas, no caso, um totem 

grande vermelho da marca Millennium ao lado do palco (Figura 6). 
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Figura 6 – Fotos da primeira edição do Rock in Rio Lisboa, em 2004. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 

 

Em 2006, outra vez Lisboa recebeu o festival. Foram cinco dias (de 26 e 27 de maio e 

de 2 a 4 de junho), com público de 350 mil pessoas e área de 200 mil m² (ROCK IN RIO, 

2015). Conforme site oficial do evento, o sucesso da primeira edição em Lisboa foi tão grande 

que, dois anos depois, o festival voltou e foi oficializada sua realização a cada dois anos. 

Nomes como de Guns N’ Roses, Jamiroquai, Kasabian, Roger Waters, Santana, Shakira, 

Sting, David Guetta, Groove Armada e Carl Cox estavam presentes. As atrações brasileiras 

foram Jota Quest, Marcelo D2, Pitty e Ivete Sangalo.  

Nas fotos dessa edição, percebe-se que já havia brinquedos de parque de diversão, que 

atualmente são patrocinados e que, na época, provavelmente também eram. Novamente, a 

marca Millennium aparece e, mais ao fundo, percebe-se um banner de outra marca, que não 

foi possível identificar (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Fotos da segunda edição do Rock in Rio Lisboa, em 2006. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 
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Na terceira edição do Rock in Rio Lisboa, em 2008, foi criado o Palco Sunset, “[...] 

espaço dedicado a encontros musicais espontâneos, jam sessions e experimentações entre 

artistas de diferentes estilos”, que deu tão certo que voltou nas demais edições (ROCK IN 

RIO, 2016). Foram cinco dias de festival (de 30 e 31 de maio, em 1, 5 e 6 de junho), com 

público de 354 mil pessoas e área de 200 mil m². No palco principal, passaram nomes como 

Metallica, Bom Jovi, Linkin Park e Amy Winehouse. Nessa edição, percebe-se novamente a 

presença da marca Millennium ao lado do palco e notou-se, um pouco mais afastado, um 

outdoor e sofás da Vodafone (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Fotos da terceira edição do Rock in Rio Lisboa, em 2008. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 

 

O Rock in Rio chegou à Espanha, em Madrid, no ano de 2008, com muita música e 

responsabilidade social, dando atenção à cultura local e oferecendo uma estrutura de lazer e 

entretenimento para todas as idades (ROCK IN RIO, 2016). De acordo com o Guia de 

Imprensa do Rock in Rio (2015), foram cinco dias de festival (de 27 e 28 de junho e de 4 a 6 

de junho), com público de 291 mil pessoas e área de 200 mil m². A diversidade musical ficou 

por conta de Lenny Kravitz, Neil Young, Bob Dylan, Franz Ferdinand e Shakira. Em âmbito 

local, marcaram presença Manolo García, El Canto Del Loco e Estopa.  

Nas imagens a seguir, percebe-se, ao lado do palco, os mesmos totens presentes nas 

outras edições, mas a marca presente, nesse caso, é a Movistar. Entre as diversas experiências 

proporcionadas pelo evento, em fotografia identificou-se uma ação da El Corte Inglês. Nota-

se também a presença da marca Colgate em bandeiras (Figura 9). 
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Figura 9 – Fotos da primeira edição do Rock in Rio Madrid, em 2008. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 

 

A quarta passagem do Rock in Rio por solo português, em 2010, não diferente das 

outras edições, foi um sucesso (ROCK IN RIO, 2016). Foram cinco dias de festival (21, 22, 

27, 29 e 30 de maio), com público de 329 mil pessoas e a área de 200 mil m² (ROCK IN RIO, 

2015). Conforme informações do site oficial, o festival contou com a participação de Elton 

John, Rammstein, John Mayer, Snow Patrol, Motörhead e Megadeth, entre outros. Outras 

exclusividades foram desfiles de moda e temas como o meio ambiente conduzindo a pauta 

sustentável do festival, além de um hotel instalado em plena Cidade do Rock.  

Nas imagens a seguir, percebe-se a presença da marca Vodafone no brinquedo Xtreme 

e, nos banners, notam-se as marcas Pepsi e Millennium e a marca do Rock in Rio Lisboa 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Fotos da terceira edição do Rock in Rio Lisboa, em 2010. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 
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Sua segunda vez na Espanha, em 2010, segundo o site oficial do Rock In Rio,  foi 

ainda melhor que a primeira. Uma das grandes novidades foi uma “fonte inteligente”, na qual 

“a água dançava ao som da música” e que “transformou o corredor central em uma das 

principais atrações do festival” (ROCK IN RIO, 2016). Foram cinco dias de festival (4, 5, 6, 

11 e 14 de junho), com público de 250 mil pessoas e área de 200 mil m². A segunda edição do 

Rock in Rio na Espanha contou com Bon Jovi, Rage Against The Machine, Motörhead, John 

Mayer, Cypress Hill, Rihanna e muito mais. A música eletrônica também estava presente com 

os djs Tiësto, Paul Van Dyk e David Guetta.  

Em relação às marcas, percebe-se a participação da Toyota nos “bate-bate” nas mãos 

das pessoas (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Fotos da segunda edição do Rock in Rio Madrid, em 2010. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 

 

Depois de dez anos, em 2011, o evento voltou à sua cidade de origem. Segundo site, o 

festival era tão esperado e aguardado que os 700 mil ingressos esgotaram em quatro dias de 

venda. Na internet, 180 milhões de pessoas foram impactadas pelas redes sociais do festival; 

no YouTube, o canal do evento atingiu um novo recorde em audiência, tornando o festival a 

maior plataforma digital até a data (ROCK IN RIO, 2016).  Foram sete dias de festival (23, 

24, 25, 29, 30 de setembro e 1º, 2 de outubro), com público diário de 700 mil pessoas e área 

de 150 mil m² (ROCK IN RIO, 2015). 

Esta edição foi a estreia do palco Sunset no Brasil e da Rock Street6. Outra novidade 

foi a rua temática da “Cidade do Rock”, com lanchonetes, bares e apresentações artísticas. O 

projeto “Por um Mundo Melhor” promoveu novos debates sobre sustentabilidade e temas 

sociais. Uma das ações do projeto social do Rock in Rio, em 2011, foi doar 2.200 

                                                 
6 Rua temática dentro da Cidade do Rock in Rio inspirada na Grã-Bretanha e na Irlanda, com várias atrações. 
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instrumentos para 150 organizações independentes. Em fotografias encontradas no site do 

Rock in Rio Lisboa, não se conseguiu identificar a presença de nenhuma marca (Figura 11). 

 

 

Figura 12 – Fotos da quarta edição do Rock in Rio Brasil, em 2011. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016a). 

 

A quinta edição do Rock in Rio Lisboa, em 2012, ocorreu no Parque da Bela Vista, em 

Portugal. Foram cinco dias de festival (25 e 26 de maio e 1º, 2 e 3 de junho), com público de 

353 mil pessoas e área de 200 mil m² (ROCK IN RIO, 2015). Segundo o site Step by Step 

(2012), o Rock in Rio Lisboa 2012 contou com a apresentação de nomes como Bruce 

Springsteen & The E Street Band, Stevie Wonder, Metallica, The Smashing Pumpkins e 

Bryan Adams.  

Os Vodafone Showcases foram a grande novidade da Vodafone (marca patrocinadora) 

nesta edição do festival. Tratavam-se de espaços na Cidade do Rock, em que aconteciam 

apresentações de bandas internacionais e nacionais. As melhores apresentações tinham lugar 

nos intervalos do Palco Mundo. A edição de Lisboa teve também a Rock Street. Percebe-se, 

na imagem a seguir, novamente a marca Millennium marcando presença ao lado do palco e 

um pouco mais ao lado um outdoor do Pepsi (Figura 13). 

O Rock in Rio Madrid 2012 aconteceu nos meses de junho e julho, no município de 

Arganda del Rey. Conforme o Guia de Imprensa do Rock in Rio (2015) foram quatro dias de 

festival (30 de junho, 5, 6 e 7 de julho), com público de 186 mil pessoas e área de 200 mil m². 

O site Guia da Semana (2012) conta que o fato marcante desta edição foi o 

cancelamento de Rihanna dias antes da data marcado para o seu show. Em seu lugar, ocorreu 

a apresentação do dj britânico Carl Cox, que se juntou a nomes como Calvin Harris, Pitbull, 

David Guetta, entre outros.  
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Figura 13 – Foto da quinta edição do Rock in Rio Lisboa, em 2012. 
Fonte: Casamentos Magazine (2012).  

 

O Rock in Rio 2013 aconteceu nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 

2013, segundo o blog Guia da Semana (2013). Algumas das atrações em destaque foram: 

Justin Timberlake, Mettalica, Iron Maiden, Muse, Bruce Springsteen, Bon Jovi e Beyoncé.  

Em relação à aparição de marcas, ao lado do palco, nesta edição estava a marca 

Movistar, representada em um totem gigante (Figura 14). A estratégia de marketing que mais 

aparece nas fotografias analisadas desta edição foi apresentada pela marca Itaú: o totem 

gigante ao lado do palco ganhou as cores e a marca do banco (Figura 15). 

 

http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-13-de-setembro
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-14-de-setembro
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-15-de-setembro
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-19-de-setembro-parque-olimpico-cidade-do-rock
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-20-de-setembro
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-21-de-setembro-parque-olimpico-cidade-do-rock
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-22-de-setembro-parque-olimpico-cidade-do-rock
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-15-de-setembro
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-19-de-setembro-parque-olimpico-cidade-do-rock
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-22-de-setembro-parque-olimpico-cidade-do-rock
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-14-de-setembro
http://www.guiadasemana.com.br/evento/shows/rock-in-rio-2013-21-de-setembro-parque-olimpico-cidade-do-rock
http://www.guiadasemana.com.br/shows/noticia/bon-jovi-e-confirmado-no-rock-in-rio-2013
http://www.guiadasemana.com.br/shows/noticia/beyonce-e-confirmada-no-line-up-do-rock-in-rio-2013
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Figura 14 – Foto da segunda edição do Rock in Rio Madrid, em 2012. 
Fonte: Design Barcelona (2012). 

 

 

Figura 15 – Foto da quinta edição do Rock in Rio Brasil, em 2013. 
Fonte: Rock in Rio (2013).  
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O site o oficial do Rock in Rio (2016) relata que, em 2015, Las Vegas foi a casa do 

festival nos Estados Unidos. Rock in Rio chegou ao seu quarto país e a vontade dos 

organizadores era de mostrar toda a bagagem que adquiriram em 30 anos de festival. Foram 

quatro dias de festival (8, 9, 15 e 16 de maio), com público de 172 mil pessoas e área de 162 

mil m² (ROCK IN RIO, 2015). Uma tirolesa foi montada, com saídas em três direções. Esta 

edição contou com atrações como Taylor Swift, Bruno Mars, Metallica, Linkin Park, No 

Doubt, John Legend, Jessie J, Foster The People e muitos outros abrilhantaram o festival.  

Quando os portões da Cidade do Rock se abriram no dia 17 de setembro 2015, iniciu-

se a sexta edição brasileira (ROCK IN RIO, 2016). Essa edição tinha um espírito diferente, os 

pais de hoje eram os filhos de 1985, 1991, que voltaram ao festival para, depois de 30 anos, 

vivenciar novamente o Rock in Rio. Era uma diversidade de gerações juntas para fazer parte 

do maior festival de música do planeta. Os sete dias oportunizaram ao público experiências 

únicas, com uma tirolesa patrocinada pela Heineken (Figura 16), entre outros brinquedos, 

espaços personalizados, shows e ações de brand equity, o que vamos ver de modo mais 

aprofundo no capítulo sobre os dados coletados.  

 

 

Figura 16 – Fotos da sexta edição do Rock in Rio Brasil, em 2015. 
Fonte: Música Uol (2015).   

 

Em 2016, Lisboa recebeu novamente o festival. Segundo a matéria publicada no site 

oficial do festival o Rock in Rio (2016), “a edição deste ano do festival de música Rock in 

Rio em Lisboa juntou 329 mil pessoas, com o passado sábado a ser o mais concorrido, com 

85 mil, segundo dados divulgados hoje”. O evento aconteceu nos dias 19 e 20 e 27, 28 e 29 de 

junho de 2016, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. As atrações destacadas foram: Maroon 5, 

Queen, Adam Lambert, Bruce Springsteen Hollywood Vampirese e Avicci. A matéria dá 

destaque também à ação de Vodafone, que distribuiu 40 mil sofás infláveis (Figura17). 

. 
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Figura 17 – Foto da sexta edição do Rock in Rio Lisboa, em 2016. 
Fonte: Rock in Rio Lisboa (2016b). 

 

Nota-se que o festival, já na sua origem, teve objetivos comerciais, o que se fortaleceu 

durante os anos, conforme reforça Balé (2016) quando diz: “[...] o Rock in Rio é um dos 

maiores projetos de comunicação do Planeta”.  

O maior festival de música do mundo tem um histórico desejável. Muitas pessoas do 

mundo inteiro puderam vivenciar momentos únicos, proporcionados pelo festival. Gerações 

cresceram com o sonho de também fazer parte da história do Rock in Rio.  
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

De acordo com os objetivos do presente trabalho, a pesquisa foi de caráter qualitativo. 

Michel (2005, p. 33) afirma que a pesquisa qualitativa “[...] convence na forma de 

experimentação empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente 

e coerente, assim, como na argumentação lógica das ideias”. A pesquisadora analisou os 

dados coletados por meio de uma pesquisa documental, em sites, blogs, guias e entrevistas.  

 

6.2 MÉTODO  

 

Foi utilizada pesquisa exploratória para resolver o problema norteador do trabalho, 

uma vez que este método tem como objetivo que o pesquisador se familiarize com o assunto 

que vai pesquisar.  

 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é portanto, bastante flexível, 

de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL 

apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). 

 

Portanto, inicialmente foi feito um referencial teórico mediante pesquisa bibliográfica, 

que serviu de base para as análises dos demais dados coletados pelas pesquisas sobre o tema. 

Segundo Gil (1994, p. 71), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Além disso, “[...] a 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente” (GIL, 1994, p. 71). 

 

6.3 TÉCNICAS 

 

As técnicas utilizadas na pesquisa foram a análise documental e a entrevista em 

profundidade. A análise documental, para Santos (2000), é uma pesquisa feita em fontes 

como tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios e obras originais de 
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qualquer natureza. Foram analisados o Guia de Imprensa do Rock in Rio 2015, as fotos dos 

eventos, o site oficial e os blogs que continham informações sobre o evento. As informações 

obtidas ajudaram a identificar quais as marcas patrocinadoras, os espaços comerciais 

oferecidos e como esses espaços são aproveitados pelas marcas. 

Após análise documental, foi realizada uma entrevista em profundidade com cinco 

participantes do festival, para entender melhor a sua relação com as marcas patrocinadoras 

dos eventos. De acordo com Gil (2006, p. 117): 

 

[...] pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados 

que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. 

 

O instrumento de coleta das informações foi uma entrevista com roteiro 

semiestruturado, na qual “[...] o entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em 

qualquer direção que considere adequada, permite explorar mais amplamente uma questão” 

(MICHEL, 2009, p. 68). As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2016, com 

cinco pessoas que foram ao festival analisado no ano de 2015.  

Os entrevistados foram selecionados por observação. A pesquisadora encontrou os 

participantes por meio da rede social Facebook e pela indicação de amigos. Duas das 

entrevistas foram realizadas pessoalmente no Centro Universitário Franciscano, local 

frequentado pela entrevistadora e pelos entrevistados. As outras três entrevistas foram 

realizadas por meio aplicativo WhatsApp, pois dois entrevistados moram no Rio de Janeiro e 

um em São Paulo. Em duas das entrevistas, as respostas e as perguntas foram enviadas por 

mensagem de voz, e na outra, foi por escrito, pois o entrevistado não quis gravar áudio.  

 

6.4 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O universo desta pesquisa é o festival Rock in Rio, o maior festival de música do 

mundo, que surgiu na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. O festival ganhou o mundo com 

edições na Europa e outras localidades. Atualmente a cidade de origem recebe o evento a cada 

dois anos.  
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6.5 CORPUS 

 

O corpus da pesquisa foram pessoas que participaram do Rock in Rio 2015. A amostra 

foi não probabilística e por conveniência. Os entrevistados foram selecionados por observação 

da rede social Facebook e indicação de amigos. Todos os entrevistados já moraram em Santa 

Maria/RS e passaram a maior parte de sua vida no Rio Grande do Sul. Dois continuam 

morando na cidade, dois moram no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Também foram 

utilizados materiais encontrados na internet sobre o festival.  
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7 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS  

 

7.1 MARCAS NO ROCK IN RIO  

 

Segundo a gerência de jornalismo do Rock in Rio 2015, via e-mail, o evento contou 

com 82 marcas parceiras, divididas nas seguintes categorias: patrocinador master (uma cota), 

patrocinadores (cinco cotas), parceiros institucionais, media partners, apoio e fornecedores. O 

festival não tem um midia kit, pois todas as propostas são personalizadas pela equipe 

comercial em função dos clientes e dos prospects. As categorias variam entre o investimento 

de milhões de reais até permutas de serviço sem investimento direto. Isso influencia 

diretamente a visibilidade da marca dentro do evento.  

Desde 2011, o Itaú é o patrocinador master, tendo o maior volume de entregas dentro 

e fora da cidade do Rock. Fora da Cidade do Rock, promoveu uma ação promocional de 

lançamento do festival. O banco realizou, em 2015, uma ação que celebrava os 30 anos de 

festival, relembrando um momento marcante do festival, quando Freddie Mercury cantou com 

um público de 250 mil pessoas a música “Love of My Life”, na primeira edição do Rock in 

Rio. Segundo Monteiro (2015), a ação ocorreu dia 10 de agosto de 2015 nas praias de 

Copacabana e Arpoador, no Largo Carioca. Foi instalada uma caixa eletrônica do banco no 

meio da areia, com caixa de som e microfone. Os curiosos que procuravam saber o que estava 

acontecendo, ao verem a caixa, deparavam-se com o seguinte convite: “viver a música”. Após 

clicar na tela, iniciava-se um videokê ao ar livre, com a música “Love of My Life”. A ação 

premiou com 120 ingressos quem aceitou o convite de “viver a música”. Além desta ação, o 

Itaú, segundo Brandão (2015), instalou painéis em aeroportos com emojis associados à 

música e ao evento e peças publicitárias em bancas de jornais, relógios, mobiliários e abrigos 

de ônibus no Rio de Janeiro.  

Segundo o Guia de Imprensa do Rock in Rio (2015), os palcos menores tinham cada 

um patrocinador, exceto o Sunset, que contava com dois patrocinadores. Os patrocinadores do 

palco Sunset foram a Leader e a Olla; no Rocks Street, foram os Correios; no Palco Street 

Dance, a Volkswagen, a Eletrônica e a Heineken. Na Área Vip, que ficava a 120 metros do 

Palco Mundo, principal palco do festival, as marcas patrocinadoras eram as seguintes: Pepsi, 

Heineken e Bacardi nos bares; Delta na área Sky Lounge, com carregadores de celulares e 

cadeiras que imitavam poltronas de avião; Niely Gold com um salão de beleza para a 

produção de penteados; a Volkswagen, com uma exposição de carros; e a Submarino, com um 

espaço de maquiagem para os convidados.  
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As marcas estavam inseridas em forma de stands em ações de brand experience, o 

que permitia que os convidados tivessem uma experiência com elas. Na lateral do Palco 

Mundo, havia stands do Itaú, da Pepsi, da Oi, da Heineken, da Volkswagen e da Prefeitura do 

Rio de Janeiro. Na entrada da Rock Street, havia stands da Pepsi, do Multishow, do Governo 

do Rio de Janeiro, da Colgate, do Itaú Truck e do Doritos. Na entrada da Cidade do Rock, 

havia stands da SKY e Volkswagen.  

Havia também marcas com lojas e espaços reservados para convidados na Cidade do 

Rock, são elas: Heineken, Volkswagen, Prefeitura do Rio, Rádio Mix, SKY (em parceria com 

a marca de guitarras Fender), Pepsi e Itaú. No espaço Village, ao lado do palco Sunset, havia 

lojas da Niely, Heineken, Chilli Beans, Pepsi e Ortobom. Também havia lojas do Rock in Rio 

Club, Bacardi, Lojas Americanas, Souza Cruz, Submarino, Taco, Leader, Piraquê, Estácio, 

Mix, Stam, Olla e Gol, que ficavam embaixo da varanda da Área Vip. Na Rock Street, 

ficaram as lojas dos Correios, Rede, Movida e a loja de produtos oficias. Na entrada da 

Cidade do Rock, havia somente a loja de produtos oficiais.  

Vinte marcas marcaram presença nas lojas de alimentação. A Bob’s estava nos bares, 

ao lado do palco Sunset, ao lado do Palco Mundo e na entrada da Rock Street; o Botequim 

Informal, ao lado da Montanha Russa, ao lado do Palco Mundo e na área de Eletrônica; ao 

lado do Palco Mundo, os Espetinhos Mimi e a Geneal. Haviam lojas de alimentação (ao lado 

da marca  está  indicado entre  parênteses  o numero de lojas): Bob’s (4), La Calaca (1), 

Benkei (1), Spoleto (1), Domino’s (1), Uno & Due (1), Hot N’ Tender (1), Batata no Cone 

(1), Pastel Carioca (1) e Mr. Cheney Cookies (1). Na Rock Street tinha a Geneal (2) Poli 

Sucos (1), Espetinho Mimi (1), Batata no Cone (1), Domino’s (1) e a Benassi (frutaria) (1). 

Também havia quiosques espalhados pela Cidade do Rock das Los Paleteros (4), Souza Cruz 

(2) e Heineken (1). 

Melo (2015), em seu blog “Sonhos mudam o mundo”, conta um pouco sobre as suas 

experiências no Rock in Rio 2015. Utilizou-se, nesta pesquisa, relatos desse blog e matérias 

de outros sites para descrever quais foram as ativações de marca no festival.  

Como já foi colocado anteriormente, o Itaú é a patrocinador master do festival deste 

de 2011, consequentemente é que mais aparece no evento. Segundo Melo (2015), o stand do 

Itaú era aberto ao público geral do festival e oferecia uma camiseta ou boné para customizar 

na hora, da maneira que escolhesse, além de um espaço com vários carregadores de celular e 

um mezanino com uma vista privilegiada para o Palco Mundo, sofás e WiFi. Conforme 

Brandão (2015), o estante tinha 200 metros quadrados, dois pavimentos e capacidade para 

receber cerca de 17 mil pessoas durante o festival. Para Melo (2015), a diferença entre os 
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outros espaços e o do Itaú era que este era de acesso livre a todos os participantes do festival. 

Segundo a blogueira, o camarote da Pepsi, os espaços da Oi, da Heineken e da Sky, por 

exemplo, era o repleto de artistas, luzes, bebida, comida e ostentação e, por isso, era para 

poucos.  

O Itaú ainda exibia sua marca nos dois lados do Palco Mundo (Figura 18), assim 

como no mirante da Área Vip, onde havia várias paredes estampadas com a marca, que 

serviram de backdrop para as entrevistas dos famosos.  

 

 

Figura 18 – Palco Mundo. 
Fonte: Folha Vitória (2015).  

 

A marca distribuiu pulseiras que piscam, cuja distribuição era feita perto do palco 

principal, para que elas parecessem nas imagens transmitidas pela Multishow. Além disso, 

todos os apresentadores e celebridades estavam usando pela mesma razão: aparecer na TV. 

Segundo Brandão (2015), seriam distribuídas cerca de 144 mil pulseiras durante os dias de 

evento (Figuras 19 e 20).  
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Figura 19 – Pulseiras da Itaú. 
Fonte: Melo (2015). 

 

 

Figura 20 – Pulseira Itaú sendo utilizada. 
Fonte: Aljava Blog (2013).  

http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/FullSizeRender-1.jpg
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A roda gigante que estava no Rock in Rio de 2011 também foi patrocinada pelo Itaú, 

em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro (Figura 21).  

 

 
Figura 21 – Roda Gigante. 

Fonte: Balé (2016). 

 

Conforme Brandão (2015), o Itaú promoveu o Truck Itaú (Figura 22), local que 

recebeu os sete contemplados na promoção “Vip no Rock in Rio” (um em cada dia). Era um 

espaço exclusivo para os participantes, que tinham a companhia de cinco amigos. 

 

 
Figura 22 – Truck Itaú. 
Fonte: Truck Van (2016).  
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A Pepsi, de acordo com Melo (2015), além de ser a marca de refrigerantes do 

festival, promoveu o Epic Lounge, um camarote exclusivo frequentado pelas celebridades 

mais assediadas do momento. Para os demais participantes, existia o Epic Stage, localizado no 

início da Rock Street, onde o visitante da Cidade do Rock podia subir em um palco e soltar a 

voz em um karaokê. A marca levou à Cidade do Rock um grupo de artistas que circulavam 

pelo festival fazendo performances em cima de pernas de pau. Segundo a assessoria da 

empresa patrocinadora, em matéria publicada no site Promoview, este grupo era o Epic 

Group, trupe de 12 artistas, entre bailarinos, malabaristas, contorcionistas e pernas-de-pau, 

com visuais inspirados nos tradicionais ícones da cultura rock n’ roll, como o Elvis Presley 

(Figura 23).  

 

 

Figura 23 – Personagens do Epic Group. 
Fonte: TM Magazine (2015).  

 

Melo (2015) relata, em seu blog, que a Sky, media partner pela terceira vez, no ano 

de 2011, uniu-se à Fender e montou uma fábrica de guitarras cenográficas no evento (Figura 

24). As marcas utilizaram o tema “Eternizados no Rock” como forma de homenagear o estilo 

musical. O espaço contava com três andares e mais de 350 metros quadrados de área, com 

visão para o Palco Mundo. Melo (2015) comenta que  no último dia, choveu e a Sky 



48 

distribuiu capas de chuva para as pessoas que já estavam dentro do stand. Não havia capas 

para muitas pessoas. 

 

 

Figura 24 – Stand da Sky e Fender. 
Fonte: Balé (2016).  

 

A marca Heineken trouxe ao festival uma ideia de consumo responsável, com o “Rock 

& Recycle”, instalando tendas nas quais, ao reciclar dez copos, a pessoa poderia participar de 

uma brincadeira sustentável e ganhar diversos prêmios (MELO, 2015). Quem levasse os 

copos poderia girar a roleta e ganhar prêmio (Figura 25). A Heineken montou também um 

espaço exclusivo para artistas, famosos e convidados, o lounge da Heineken (Figura 26).  

A blogueira conta que o brinquedo mais comentado durante o festival era a tirolesa, 

patrocinada pela marca, que oferecia uma foto do participante no brinquedo (Figura 27), 

chope na sua saída e bartenders vestidos de holandeses que interagiam com o público. 

Segundo Balé (2016), o brinquedo recebeu 4.444 pessoas.  
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Figura 25 – Ação Rock & Recycle. 
Fonte: Máquina do Tempo (2013).  

 

 

Figura 26 – Lounge Heineken. 
Fonte: Ana K (2015).  

 

http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/4962.jpg
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Figura 27 – Tirolesa Heineken. 
Fonte: Ana K (2015).  

 

Segundo Melo (2015), a marca Olla utilizou o Slogan “Com Olla, the balada never 

ends”, na intenção de reproduzir uma balada dentro do festival. A marca ofereceu também um 

espaço para fotos que parecia uma cama com um cobertor para casais e lançou para a plateia 

bolas infláveis iluminadas com led na frente do Palco Sunset. Eventualmente aparecia um 

dragão com leds distribuindo camisinhas para o público do festival (Figura 28). 

 

 
Figura 28 – Dragão Olla. 
Fonte: Ana K (2105).  

http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/5434-1.jpg
http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/olla.rock_.jpg
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A Niely Gold ofereceu um espaço exclusivo para as mulheres, conta Melo (2015). A 

marca montou um salão com 20 profissionais à disposição do público, que podia escolher seu 

penteado em um catálogo de opções (Figura 29). Os produtos Niely estavam expostos, assim 

como fotos das embaixadoras da marca espalhadas pelas paredes, enquanto a equipe atendia e 

produzia as participantes.  

 

 

Figura 29 – Salão Niely. 
Fonte: Ana K (2015).  

 

No stand da GOL, havia a AeroSelf, onde o público podia tirar fotos com seu próprio 

celular ou com a GoPro da Gol com acessórios diferentes (Figura 30). A Gol também estava 

distribuindo bilhetes fictícios em forma de crachás gigantes. Aqueles que encontrassem o par 

de seu bilhete e chegassem no stand ganhariam um vaucher de passagem com direito a 

acompanhante. Entre esses ganhadores da Gol, foi sorteada uma viagem internacional 

(MELO, 2015).  
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Figura 30 – Cabine de fotos Gol. 
Fonte: Ana K (2015).  

 

A Rede, nesta edição, como em outras, foi plataforma de pagamento oficial do Rock in 

Rio (MELO, 2015). Para o festival, a marca criou a Rede Machine, réplica da máquina de 

pagamento da Rede. Para levar o público ao espaço Rede na Rock Street, a marca criou uma 

promoção na qual os participantes que acumularam R$ 50 em comprovantes de compras 

realizadas nas máquinas durante o evento puderam concorrer a vários prêmios (Figura 31). 

Para isso, o público deveria ir até o espaço da Rede na Rock Street. Os prêmios eram: acesso 

à Área Vip, caixas de som e assinatura de streaming de música.  

Melo (2015) diz, ainda, que, além de oferecer carregadores de celular, a Oi fez isso de 

modo criativo. Promotores com roupas de ícones da música ou caracterizados de fãs do rock 

circularam com cases de guitarra para carregar os celulares. A ação estava relacionada ao 

slogan “Oi, porque seu mundo não para” (Figura 32). A marca também patrocinou o Xtreme, 

novo brinquedo do festival. Além disso, a Oi oferecia ponto de WiFi na Rock Street e na Área 

Vip.  

 

http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/IMG_0996-e1444228965375.png
http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/IMG_0996-e1444228965375.png
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Figura 31 – Stand Rede. 
Fonte: Ana K (2015).  

 

Figura 32 – Personagens carregando uma case com carregadores. 
Fonte: Ana K (2015).  

 

O público ainda contou com orelhões temáticos que estavam liberados para efetuar 

ligações locais e DDD gratuitas, para fixos e celulares da Oi (Figura 33). Segundo Penteado 

http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1674-e1445437674101.png
http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1674-e1445437674101.png
http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/oi-acao-rock-in-rio1.jpg
http://bloganak.com.br/wp-content/uploads/2015/10/oi-acao-rock-in-rio1.jpg
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(2015), a Oi Pocket Show foi um concurso que garantiu espaço para uma banda tocar no 

Palco Sunset. A empresa montou uma ampla estrutura para reforçar e monitorar o 

desempenho da rede.  

 

 

Figura 33 – Orelhão personalizado Oi. 
Fonte: Penteado (2015). 

 

A Ipiranga, conforme Penteado (2015), foi a patrocinadora da montanha russa. O site 

conta também que a marca Doritos, da PepsiCo, criou a ativação “Gigantes do Rock”: que era 

um estúdio fotográfico, completamente tematizado como um palco de show de rock, que 

utilizava da ilusão de ótica para aumentar a percepção de tamanho das pessoas que quisessem 

ser fotografadas, fazendo com que elas se parecessem com gigantes. As marcas realizaram, 

antes do festival, uma promoção intitulada “Pepsi e Doritos confirmados no Rock in Rio” e 

distribuíram milhares de prêmios, como bônus de celular, caixas de som e guitarras 

estilizadas, além de ingressos para que os consumidores tivessem um dia de rock star com a 

banda CPM 22. Na Área Vip, existiam réplicas adaptadas dos stands da Niely, Gol/Delta, 

Submarino/Volkswagen e da Gol/Delta com (MELO, 2015).  

A Cidade do Rock também é uma ótima plataforma comercial, segundo Balé (2016). 

A Bob’s (Figura 34), por exemplo, vendeu 120 hambúrgueres e 20 mil shakes. 

https://www.linkedin.com/in/andresbale?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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Figura 34 – Loja da Bob’s. 
Fonte: Balé (2016).  

 

Na busca por compreender como as marcas estavam inseridas no festival, 

identificaram-se as mais diversas possibilidades. Porém, muitas participações não foram 

encontradas, pois havia 82 marcas que estavam distribuídas das mais diversas formas na 

Cidade do Rock. Além disso, as marcas poderiam aparecer em vários formatos, locais ou 

ações.  

 

7.2 ENTREVISTAS COM PARTICIPANTES DO ROCK IN RIO  

 

Foram entrevistadas cinco pessoas que foram ao Rock in Rio 2015. Os entrevistados 

foram selecionados por observação na rede social Facebook e por indicação de amigos da 

pesquisadora que tinham algum conhecido que foi ao evento. Duas das entrevistas foram 

feitas pessoalmente no Centro Universitário Franciscano (Unifra), pois os entrevistados e a 

entrevistadora frequentam este local. As outras três foram via WhatsApp, pois os 

respondentes moram em outras cidades. Dessas, duas pessoas responderam por mensagem de 

voz e outra, que não quis gravar áudio, mandou por escrito suas respostas. Optou-se por não 

informar o nome dos entrevistados nem o gênero, pois essa informação não influenciaria o 

resultado da pesquisa. Os entrevistados foram nomeados como: Entrevistado 01, Entrevistado 

02, Entrevistado 03, Entrevistado 04, Entrevistado 05, pela ordem em que as entrevistas foram 

realizadas. As entrevistas completas estão disponibilizadas no apêndice.  
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O Entrevistado 01, 38 anos, é servidor público, trabalha na Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e leciona na Unifra. Não tem crença religiosa, considera-se um curioso 

que procura ler muito obre o assunto. Conta que tinha um estilo próprio de se vestir, mas hoje 

é mais esportivo. O gênero musical que mais gosta de escutar é o rock. Nasceu no Rio Grande 

do Sul, passou a maior parte da sua vida no estado e não considera que segue suas tradições. 

Considera importante se divertir, trabalhar, viajar, guardar e investir dinheiro.  

O Entrevistado 02, estudante de 21 anos, passa boa parte do seu tempo conectado nas 

redes sociais, assiste televisão e séries e gosta muito de música. Conta que essa cultura de 

gostar muito de música aprendeu com a mãe. Não possui crença nem religião. Considera ter 

um estilo casual, veste o que lhe faz sentir bem. Escuta música latina, tipo reggaeton, rock 

mais anos 1970/1980. Passou a maior parte de sua vida no Rio Grande do Sul, mas a única 

tradição que considera seguir é tomar chimarrão. Gosta muito de viajar e se divertir, mas 

acredita que, para isso, é preciso trabalhar e estudar muito. “Trabalha para viajar”.  

O terceiro entrevistado mora no Rio de Janeiro, tem 47 anos e conta que tem um dia 

puxado, pois mora em uma cidade muito grande e está longe da família. É responsável por 

cuidar da casa e dos filhos, leva-os e busca na escola, faz academia e atende em seu atelier. 

Onde mora é de fácil acesso a todos os locais que necessita ir diariamente. É católica, mas não 

pratica muito em função de seu marido não a acompanhar. Acredita que a melhor pratica da 

religiosidade é a solidariedade e o respeito ao próximo. Considera ter um estilo mais casual e 

não segue nenhuma moda, cria sua própria. Tem um gosto bem eclético referente às músicas 

que escuta: MPB, rock’n roll, rock nacional, música dos anos 1980. O estado em que passou a 

maior parte da sua vida foi o Rio Grande do Sul. Embora já tenha morado mais de dez anos 

fora do estado, tenta sempre cultuar as tradições: aos domingos gosta de fazer churrasco, 

ouvir música gaúcha, valoriza a cultura do estado. Considera importante cuidar da saúde, para 

que possa buscar as outras coisas, como a segurança, poder dar uma boa educação para os 

filhos e viajar.  

O quarto entrevistado também mora no Rio de Janeiro, tem 25 anos, trabalha com 

Artes Cênicas e adora se envolver com atividades relacionadas à cultura. Tem dias corridos, 

pois tem muitas ocupações. Sempre foi espírita e isso influencia muito em seu modo de viver. 

Considera-se bem eclética na forma de se vestir e nas músicas que escuta, dando preferência à 

música brasileira. Conta que passou a maior parte da sua vida no Rio Grande do Sul e não 

segue as tradições. Considera importante trabalhar para se divertir e viajar.  

O quinto entrevistado mora em São Paulo, tem 37 anos e trabalha em uma agência de 

publicidade, a Arizona. Fora da empresa tem outros projetos. Nos finais de semana procura 
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viajar, vai bastante a shows de rock e de amigos na região. Acredita na física quântica. Não 

considera ter um estilo próprio de se vestir, usa o que for mais prático e inclui em seu visual 

pulseiras de couro e calças rasgadas, apesar de ser extremamente casual. Escuta atualmente 

punk rock, blues e jazz. Passou a maior parte da sua vida no Rio Grande do Sul, mas está em 

São Paulo há 17 anos. No entanto, segue ainda bastante as tradições, tentando fazer churrasco 

de chão e chimarrão. Considera importante se divertir, trabalhar, guardar dinheiro e viajar e 

destaca que temos que viver a vida e trabalhar muito para juntar dinheiro para viajar e estudar.  

Depois de conhecer um pouco mais sobre os entrevistados, apresenta-se as perguntas 

relacionadas ao tema da pesquisa (Quadro 1). A seguir, são apresentadas as suas respostas às 

questões da entrevista. 

 

Quadro 1 – Quais marcas consome.   

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Quais as marcas 

que você costuma 

consumir?  

Entrevistado 01: “Eh... bom é que eu consumo muitas marcas. Pode ser que o Grêmio é 

uma marca, consumo muito Grêmio, eu acho, mas assim Adidas, Nike, Mizuno de tênis, 

Six, né? Mas é... eu sou muito, digamos consumista, a publicidade [...] me, me domina as 

vezes...”. 

Entrevistado 02: “Marca de cerveja, consumo Polar, que tem aqui do Rio Grande do Sul, 

mas eu não sou muito ligada à marca de alguma coisa, eu tomo outras cervejas... Meu 

telefone que é Motorola, gosto bastante, minha câmera que é Canon, que eu também 

gosto bastante, agora marcas específicas assim eu não sei mesmo”. 

Entrevistado 03: “Eu me lembro do meu mundo aqui, moda, o que eu consumo de marca 

em relação à moda. Então eu gosto muito das marcas que eu trabalho aqui Malaguetta, 

Limelight, Morena Rosa, Maria Valentina... Justamente porque está relacionada ao meu 

universo, então é só isso que associo... Mais uma marca que eu gosto muito de... por 

exemplo, na alimentação, a gente consome muito Sadia”. 

Entrevistado 04: “Putz, no momento Coca-Cola”. 

Entrevistado 05: “Eu vou ser bem sincero, eu não consumo com frequência éh, mas eu 

considero marca, que são marcas que eu uso bastante o site da Paypal para pagar contas 

online, tirando Paypal, a Apple porque eu consumo a Apple Music, e tirando isso o resto 

eu não uso marca, eu não acredito no consumo de marca, eu sou meio livre em relação a 

isso, então a mídia tenta me vender, mas eu não compro, só que se for ver eu acabo 

comprando (risos) eu uso Paypal pra pagar contas, pra consumir ciberneticamente e 

Apple Music, porque, meu, Steve Jobs é um cara fenomenal, o que ele fez não... tá para 

nascer um cara que vai fazer também. Então, cara, eu consumo todos os álbuns online 

que existem estão na Apple Music e eu vou lá e consumo. Então são os dois que eu 

falaria que eu consumo mesmo é ... e... e o resto é resto... mas falando em relação à 

marca ainda eu lembrei aqui é All Star eu uso bastante, eu tento comprar sempre, por 

mais que me faça calo uns meses eu gosto de All Star também... e só eu acho”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Para entender melhor a relação dos entrevistados com as marcas, na segunda pergunta, 

questionou-se se existe relação de fidelidade entre os entrevistados e as marcas que 

consomem. Essa fidelização foi usada de forma mais prática para a realização da pergunta, 

com o uso do termo “não trocar por outra”, para que ficasse mais familiar e compreensível 

(Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Marcas que é fiel. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Você tem alguma 

marca que você  

gosta a ponto de 

não trocá-la por 

outra? 

Entrevistado 01: “Além do grêmio? (risos) ahhhh éh na verdade eu não tenho assim uma 

preferencia não, eu consumo a Adidas e a Nike, por exemplo, que são rivais, então para 

mim... o que importa é a qualidade” 

Entrevistado 02: “Não” 

Entrevistado 03:  “Tenho, tem coisas que nós consumimos na alimentação que gente não 

abre mão independente do preço... que é o iogurte Ninho, Ovomaltine que é um chocolate 

um pouco mais caro, que a gente também não abre mão. Não abro mão do sabão em pó 

OMO, porque são... independente do valor eu não olho o preço, é o que vou buscar no 

mercado, sinceramente tem coisas que gente não pode abrir mão da qualidade.” 

Entrevistado 04: “Não sou, mas quando gosto sigo comprando aquela.” 

Entrevistado 05: “Éhh a Apple... é que assim é complicado falar eu sou um cara 

windowsneiros , gosto de windows pra caramba e gosto da Apple no mobile, no telefone. 

No telefone eu não troco por outra marca, Apple Music não troco, a Apple do telefone eu 

não troco e All Star também não troco é o tênis que eu usei desde o... sei lá dos oito anos e 

eu tenho 37... vou continuar usando. Acho que são as duas marcas que eu não troco Apple 

e All Star.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 A próxima pergunta foi voltada para conhecer as experiências que os entrevistados 

tiveram com marcas e de que forma isso influenciou na sua percepção e como isso mudou seu 

comportamento perante elas (Quadro 3). Acredita-se que uma experiência positiva ou 

negativa vivenciada pelo consumidor fica marcada no seu consciente ou inconsciente e isso 

interfere no modo de a consumir.  

 

Quadro 3 –O que faz gostar da marca. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Então destas 

marcas que tu 

gosta e não gosta 

e quais 

experiências que 

Entrevistado 01: “no caso qualidade do produto, a durabilidade... eh são aspectos 

importantes, também algumas vezes a relação custo beneficio né, então, na verdade quando 

eu escolho um produto é muito mais pela questão custo benefício né... é claro que tendo 

uma marca tem um valor agregado ai... mas mais por ai eu acho.” 

Entrevistadora: Não gosta? 

 Entrevistado 01: (risos) “eu nunca parei para pensar sobre isso...” 
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teve com elas que 

fizeram gostar ou 

desgostar? 

 “Lembro, lembro a DELL, A Dell uma experiência muito negativa, até hoje eu falo para 

as outras pessoas que não comprem Dell e por ai... mas é uma coisa minha...” 

 Entrevistado 02: “Eu gosto bastante da Azul Linhas Aéreas, porque várias vezes eu viajei e 

eles, toda vez que deu algum problemas eles resolveram muito rápido... E.. eles dão 

comida que eu gosto (risos ) isso é importante. Deixa eu vê... Tá tipo marca que não é do 

Brasil, eu até usei isso... a  Carol vai escutar isso depois? na disciplina da Carol, é tipo a 

DisneyLand Paris, que tipo foi uma marca que me conquistou desde a primeira vez que eu 

fui, sempre que eu puder eu vou voltar lá, então... é então acho que é isso” 

Entrevistadora: “E quais que tu não gosta? E quais experiências que teve com a marca que 

a fizeram não gostar dela?”  

Que não gosta: Entrevistadora:   “Ah se tu não lembrar não tem problema.”  

 “Ah agora eu não lembro, assim para eu dizer eu odeio essa marca.” 

Entrevistado 03: “Siiim.. é tive uma experiência amarga com um sorvete local aqui, nós 

compramos em um mercado era para uma festa para um numero de pessoas.. é um grande 

numero de pessoas e nós costumamos aqui ter uma certa fidelidade com o sorvete daqui. 

Ai eu comprei essa marca e foi desastre, sinceramente eu não lembro a marca, faço questão 

de esquecer, mas foi um desastre, eu penso tem coisas nessa vida que não tem preço, como 

os sorvetes da Kibon,  por exemplo.  Então isso me fez ter a certeza que não da para 

trocar.. sorvete tem que ser da Kibom.” 

Entrevistado 04: “Eu gosto de várias, não gosto de Pepsi, por exemplo, por gosto pessoal.” 

(não lembra de experiências negativas) 

Entrevistado 05: “na verdade com a All Star não é que eu tive experiência positiva ou 

negativa, o tênis calça bem né, o pé dói, mas tu se adapta a ele e foi uma questão de 

convivência então não teve experiência. Em relação a Apple foi porque quando eu queria 

ter todas as músicas que eu queria eu tava em Ilha Bela um lugar onde não pega internet 

direto, onde tu não tem acesso a música, eu fui lá e baixei o Apple Music e eu tinha todos 

os álbuns que eu queria ao meu dispor lá, mesmo a internet pegando mal, as músicas 

estavam lá. Colocava Jone Kech, Metallica, AC/DC e Iron Maiden,  Ramones, o que 

quisesse estava lá ao meu alcance, mesmo com a internet fraca. Então eu não sei como 

falar... qual foi a experiência boa ou má, ou seja, o All Star não é uma experiência muito 

boa, porque te machuca o pé, mas tu é doutrinado a usar aquele tênis ali e fica 

condicionado a aquilo ai e tu usa ele e eu uso até hoje. E Apple Music é a mesma coisa, na 

verdade foi no ano passado que eu aderi à ela, né porque tinha Spotify e um monte de 

outras redes de música e o que o Steve Jobs, morto já, disponibilizou foi uma rede gigante 

de um acervo enorme artistas que eu gosto muito e estavam disponíveis num acesso com 

uma internet franca, num lugar que não pega muito bem internet e foi isso, então não sei 

falar qual a experiência boa ou má, mas são as duas marcas que eu gosto e que e vou usar 

sempre.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

  Perguntou-se, ainda, na questão seguinte, quais os valores que os entrevistados 

consideram em uma marca, a fim de compreender o que é importante para o consumidor na 

hora de escolhê-la, isto é, o que a marca vende junto ao seu produto ou serviço, seu valor 

agregado (Quadro 4). Fica evidente que a confiança é um fator determinante na escolha do 

produto ou serviço.  
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Quadro 4 – Valores que considera em uma marca. 

 

Pergunta Respostas 

Entrevistadora:  

Quais os valores 

que considerada 

de uma marca? 

 

Entrevistadora: “Tu já falou ali os valores que considera em uma marca que e custo e 

beneficio”. 

Entrevistado 01: “Isso” 

Entrevistado 02: “confiança e credibilidade, porque se não me passar confiança eu não vou 

gostar ou eu vou com o pé atrás isso que é ruim para começar.” 

Entrevistado 05: “É os valores eu acho que tem que ser... que eles condizem / condizam, 

falando no português correto, que eles anunciam, que dura bem/ que durem bem, que é que 

eles correspondam com o que eles estão é oferecendo na mídia dentro da publicidade do 

marketing. ( ele volta a falar) Eu acho que a prestação do serviço, o atendimento, é a 

qualificação dessa marca né, porque ela te coloca, ela te presta um serviço muito bom ou 

se ela não prestar um serviço muito bom que ela te atenda é aquele atendimento imediato, 

que te dê uma resposta sabe? O serviço ao cliente, eu acho que isso é bem importante.”  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Após questionar-se sobre a relação dos entrevistados com as marcas, procurou-se 

conhecer um pouco mais a respeito das suas atividades de entretenimento (Quadro 5). 

Questionou-se o que cada um gosta de fazer nas horas de lazer, na intenção de perceber a 

importância desses momentos em sua vida.  

 

Quadro 5 - Atividades de entretenimento. 

 
Pergunta Repostas 

Entrevistadora: 

Quais suas 

atividades de 

entretenimento, o 

que gosta de fazer 

nas horas de 

lazer?  

Entrevistado 01: “é difícil isso porque o entretenimento... eu alio o entretenimento e estudo 

né... porque para mim cinema são as duas coisas... mas é cinema, seriados de televisão e 

futebol, são as três questões mais... é... que podem ser entretenimento” 

Entrevistado 02: “Eu gosto de ir em Shows, peças de teatro, amm eu gosto de tocar violão, 

eu gosto de tomar mate, eu gosto de ir no cinema, de passear no shopping, ahh é por ai.” 

Entrevistado 03: “Nossa tem tanta coisa para fazer aqui, Verônica, mas assim nós gostamos 

muito de ir à praia, nós temos um clube muito bom. Como no Rio de Janeiro faz pouco frio 

a gente consegue curtir muitos essas atividades aquáticas digamos assim.... Mas gostamos 

de praticar esportes, todos juntos.  Como a gente... como te falei a gente está em um grupo, 

eu moro numa vila militar, as minhas vizinhas são todas companheiras de luta e de fé, uma 

coisa que a gente faz muito aqui é se reunir para fazer churrasco, para tocar violão, um na 

casas do outro. Tem bares maravilhosos aqui, bares temáticos, mexicanos, é.... nossa coisas 

incríveis para fazer nessa cidade... então nunca nós ficamos em casa num fim de semana, 

trilha também, escalada de pedra, entrar no mato... essas coisas todas a gente gosta de 

fazer... e o mais interessante é quando o casal curte as mesmas coisas... então a gente se 

diverte muito juntos e isso que é importante. É uma vida muito boa não troco por outras.” 

Entrevistado 04: “Ir ha praia, sair para comer...” 

Entrevistado 05: “Em relação a entretenimento é.... eu gosto ode viajar, gosto de conhecer 

novos lugares, eu sempre reservo duas vezes por ano pra tentar ir para o exterior, se puder, 

conhecer lugares novos, pessoas novas e explorar novos horizontes.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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O presente trabalho trata-se de festivais musicais, que é uma atividade de 

entretenimento, motivo pelo qual os entrevistados foram questionados sobre o costume de 

irem a shows e festivais de música. O objetivo da pergunta foi entender qual a relação dos 

entrevistados com a atividades, se tem o costume de ir a esse tipo de evento ou se ir ao Rock 

in Rio foi uma eventualidade (Quadro 6).  

  

Quadro 6 – Hábito de ir a shows e festivais musicais.  

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Costuma ir a 

shows e festivais 

de música? 

Entrevistado 01: “Sim, sim, faz um tempinho assim que eu gosto de shows e festivais, não 

fui em muitos, mas éh, quando fui gostei.” 

Entrevistado 02: “sim” 

Entrevistado 03: “Siiim, como a oferta aqui é muito grande, a gente pode escolher o show 

que a gente quer ver, estou com meu ingresso comprado para o Nando Reis em novembro, 

e estudando a possibilidade de ir assistir Guns N’ Rose, que é um show que ainda está 

muito caro, e a gente está tentando achar uma maneira de baratear esse show, mas o Nando 

Reis o ingresso já está na mão.  E o Rock in Rio que é um festival que nós já fomos a 5 ou 

6 edições, em função da facilidade, o festiva acontece no meu bairro, então tudo é muito 

fácil aqui é muito próximo, da minha varanda eu escuto as músicas do Rock in Rio para 

você ter uma ideia, nada mal (risos). Outra coisa que acontece muito aqui no Rio são 

shows gratuitos na praia, ao ar livre, no Réveillon sempre tem show, em Copacabana e na 

orla da Barra da Tijuca... é shows nos parques, mas não é show de amadores não, é show 

assim de Titãs, então isso é uma coisa que a cidade também proporciona, quem por algum 

motivo não tem a oportunidade de assistir grandes shows eles proporcionam desta forma de 

popularizar digamos assim, fazer com que todo mundo tenha acesso.  (...) A cidade tem 

muita coisa boa, realmente a prefeitura faz festivais, faz eventos, as rádios fazem também 

que claro que é galerão assim, mas poxa de Rolling Stones na praia de Copacabana, há uns 

anos atrás, show gratuito pra ti ter uma ideia, então são coisas que só uma cidade assim 

para acontecer, e é todo o final de semana é só você pesquisar no jornal na internet que ta 

pipocando, todo o final de semana que você quiser assistir um show bom, ta rolando.” 

Entrevistado 04: “Shows” 

Entrevistado 05: “Eu vou bastante, é esse ano mesmo eu já fui em bastante, participei de 

promoção, ganhei promoção mesmo tendo já comprado o ingresso. Eu tento ir em todos, 

essa é a verdade eu vou em Metallica, Ramones, The Rolling Stones, mas sempre dentro 

no rock.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Perguntou-se, na sequência, quais as experiências vividas pelos entrevistados com 

evento como shows e festivais de música, para analisar o que os motiva a vivenciar 

novamente um evento como esses (Quadro 7). Como dito no referencial teórico, cada evento é 

único e nunca poderá ser repetido novamente, motivo pelo qual se busca novas vivências em 

contextos semelhantes.    
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Quadro 7 – Experiências com os shows e festivais musicais. 

 

Pergunta Respostas 

Entrevistadora : 

Quais as suas 

experiências com 

esses eventos? 

Entrevistado 01: “é uma experiência de imersão, eu acho que o principal assim, claro que 

quando eu fui/vou em shows de bandas que eu gostava,  e isso... tem uma questão de 

fidelização também com essas bandas... então, mas é essa questão da imersão e da, e do 

envolvimento com  o espetáculo, formando o espetáculo na verdade...” 

Entrevistado 02: “Muito boas (risos) Ammm ta, Vou falar mais sobre as experiências 

agora?” 

Entrevistadora: Pode falar  

Entrevistado 02: “Ta amm... Desde o primeiro Show que tipo show internacional que fui, 

eu tinha 10 anos, que foi o show do RBD e era uma coisa que eu nem sabia que existia na 

época, que foi tipo, a minha mãe sabia que eu gostava do RBD, ela viu que eles iam vim 

para Porto Alegre e me falou assim: Ah vamos, tu não quer ir ver, tu  não gosta tanto 

deles? E eu falei sério que eu posso, eu não fazia ideia que eu poderia ver eles assim, e ai 

tipo ela sim vamos. Ai foi eu minha mãe e meu pai, isso foi em 2006, sim na aula aquele 

dia tava comemorando 10 anos e a gente foi no show do RBD e tipo aquilo me conquistou, 

sabe aquilo foi o supra sumo da minha vida, e sempre que eu posso ir em algum show eu 

vou, sendo show internacional ou nacional. Antes eu já devia ter ido em shows nacionais, 

mas eu não me lembro. É foi a partir daquele momento que marcou na minha vida assim, 

tanto que eu decidi que eu queria trabalhar com produção de shows e eventos e produção 

audiovisual, por causa disso, que veio dai sabe? Do show do RBD.” 

Entrevistado 03: “Sim sempre positivas, nós nunca fomos por exemplo sozinhos, a gente 

sempre vai entre dois, três, quatro casais e é tudo uma festa o Rock in Rio então é um 

festival assim que é... não tem como explicar, é uma multidão, tudo acontece de uma 

maneira assim... é tudo tão organizado, cada vez mais a gente vê crianças nesses festivais, 

que era uma coisa que antigamente a gente não via, o último agora nós fomos assistir A-há 

e concidentemente, e no mesmo dia tinha Katy Perry , acabamos vendo o show da Katy 

Perry, a quantidade de menininhas assim entre 7 e 10 anos que tinha assistindo o show era 

impressionante e perigo nenhum e muita gente, uma multidão. Eles chamam de cidade do 

Rock justamente porque tu, se tu .. entre um show e outro você pode ir num restaurante 

jantar, você pode ir para roda gigante, você pode descansar num lounge ou seja tem mil 

maneiras da gente.. mil coisas para gente fazer lá dentro. As pessoas meio que acampam... 

levam canga, travesseiro, quem quiser dormir dorme no meio do show, coloca o celular 

para despertar naquele show que interessa. É muito louco, só vivendo mesmo para 

entender.” 

Entrevistado 04: “Sempre boas porque são artistas que eu gosto.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A próxima questão visou compreender ainda melhor a relação dos entrevistados com a 

atividade de ir a shows e festivais de música, analisando seu nível de interesse em participar e 

o quanto essas atividades estão presente na sua vida (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Frequência que participa de shows e festivais musicais. 

 

Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Qual frequência 

participa de 

grandes eventos? 

Entrevistado 01: “Olha eu acho umas três vezes por ano, duas vezes por ano, por ai” 

Entrevistado 02: “Ah acho que de dois em dois meses pelo menos eu vou em algum show, 

sendo em Santa Maria ou em Porto Alegre ou até mais longe dependendo do show.” 

Entrevistado 04: “De 2 em 2 meses” 

Entrevistado 05: “É eu vou em show sempre que eles são disponíveis na verdade, eu tento 

ir em todos... assim os que eu acho é relevantes.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 Neste momento as perguntas direcionam-se à participação dos entrevistados no Rock 

in Rio. O objetivo destes questionamentos foi compreender melhor a relação dos entrevistados 

com o festival como um todo, conhecendo um pouco de suas histórias e o seu envolvimento 

(Quadro 9).   

 

Quadro 9 – Participação no Rock in Rio. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora : 

Como foi a sua 

participação no 

Rock in Rio? 

 

Entrevistado 01:  “foram duas né, em 2015 e 2013. Então foi... a primeira evidente foi uma 

experiência muito interessante no local, mas foi gerada a partir de um descontentamento 

nosso...por que  quando a gente comprou o cartão inicial, né e era para ser para assistir o 

Bruce Springsteen ai a gente comprou, se planejou e uns meses antes eles alteraram a data 

do show do Bruce Springsteen e ficamos com o cartão da data, quer dizer... na verdade a 

gente podia escolher data, mas a gente ... ( esposa completa a gente já tinha comprado 

passagem, hotel tudo...) Então foi uma experiência assim... não foi completamente 

positiva... né porque dai a gente foi do Bon Jovi que dentro das opções era a que, 

aceitável... então foi assim, estar no Rock in Rio foi muito legal.. né o...” 

Entrevistado 02: “Ah sim, foi muito boa. Porque tipo... Ah eu não esperava que fosse tão 

bom quanto foi sabe? Tipo eu achava que ia ser, meio assim fila para tudo, muita gente, 

mas não é nada disso sabe? Tipo tudo muito organizado, tudo dando certo sabe? Ah então 

tipo foi muito bom a ponto de tipo ano que vem a gente quer voltar, já está se planejando 

para voltar ano que vem.” 

Entrevistado 03: “Claro, o primeiro Rock in Rio que nós assistimos, foi... nós morávamos 

em Pirassununga interior de São Paulo ou em Santa Maria eu não lembro direito, viemos 

para casa da minha sogra só para curtir o festival e foi uma grande aventura, porque era 

nosso primeiro Rock in Rio. Nós pegamos um ônibus em Niterói especifico para o Rock in 

Rio o ônibus lotado de Roqueiros, as pessoas vieram cantando de Niterói até a Barra da 

Tijuca, foi muito bacana, uma experiência assim maravilhosa. Eu entrei na Cidade do Rock 

andei, dei cinco passos e encontrei amigos de Santa Maria, que dançavam comigo no grupo 

italiano o Felice Itália  ai foi uma emoção tão grande que nós não nos víamos a muitos 

anos... porque dois estavam morando aqui no Rio, os outros dois em São Paulo e eu em 

Santa Maria, então foi uma emoção muito grande, foi uma gritaria, uma confusão e ai não 

nos largamos mais, passamos o show todos juntos. E de lá para cá é sempre uma 

experiência positiva, os ídolos né? Ah eu lembro que no Rock in Rio anterior  a  esse 

último agora de 2015 eu fui assistir Bom Jovi, meu sonho, eu fiquei vidrada, eu não 

conseguia parar de olhar para aquele Deus Grego (risos) aquela noite eu só fui por ele... eu 
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sei que foi muito louco assim... E durante o Show meu marido foi ao banheiro e não 

voltou, ele tinha chegado de uma viagem de trabalho, uma viagem do exterior , ele tava 

muito cansado e tomou umas duas cervejas e foi ao banheiro, ele apagou na porta do 

banheiro, dormiu sentado e eu esqueci dele porque eu tava lá vidrada no Bon Jovi então 

foiii muito engraçado. Tem situações inusitadas assim, essa agora de 2015 nós pegamos 

chuva do inicio ao fim do show e mesmo assim foi maravilhoso. E uma coisa interessante 

que aconteceu é que quando fomos comprar capa de chuva não tinha mais, porque aquela 

multidão comprando capa de chuva... ai meu marido que é meio Magaiver arrancou umas 

lonas de propaganda acho que da Oi ou da Tim e nós fizemos uma barraca, eu tenho 

filmagens e fotos da gente embaixo da barraca assistindo, dançando e cantando naquele 

barral, mas assim a gente está num lugar desses tudo ta bom, tudo é festa. Igual um pinto 

encharcado, mas feliz da vida e parece que ai é que com mais emoção. Maravilhoso, eu 

recomendo para quem puder, para quem quiser... é juntar as economias, chutar o balde e 

vir curtir o Rock in Rio, porque é algo assim surreal, inesquecível. Outra coisa bacana é o 

visual eu incorporo a roqueira, eu sempre vou com uma bota preta uma calça de couro, 

toda de preto. Esse ano eu fui com uma calça toda rasgada para entrar no clima, porque a 

gente chaga lá é tanta gente entranha Verônica, é tanta gente louca que tu nem imagina... 

que tu nem imagina que possa existir na face da terra (risos).”  

 Entrevistado 04: “Foi muito legal, eu adorei o evento, eu trabalhei nele, mas tive mais 

tempo para curtir do que para trabalhar.” 

Entrevistado 05: “Eu acho que foi comum, um espectador normal. Tava lá para ver o 

Metallica, ai teve a surpresa de conhecer uma banda nova que foi o Royal Bloond que foi 

uma banda que me surpreendeu muito, eu consegui ficar bem próximo do palco é.. e ai teve 

o Motley Crue  que me surpreendeu bastante, porque é uma banda muito boa, muito foda é 

antiga, dos anos 80. Que eu não sabia que ia tocar lá, não tinha nem ideia, porque assim eu 

ganhei os ingressos né, para ir ver o Metallica. Então é... a minha participação foi como 

ummmm cara do Rock in Roll normal. Tava lá para ver o Metallica e tive um monte de 

surpresas, mas com um monte de reclamação, do mesmo jeito como outras pessoas, mas 

foi legal, bem legal.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

O próximo questionamento foi para descobrir o que motiva os entrevistados a 

participar do evento (Quadro 10), muitas vezes, viajam para outro estado para se fazer 

presentes por vezes em um só dia do evento.  

 

Quadro 10 – Motivo  que levou a participar do Rock in Rio.  

 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora:  

Qual o motivo te 

levou a participar 

do evento (algum 

artista específico, 

tipo de música, 

amigos etc.) 

 

Entrevistado 01: “ foi imersão lá, mais eu acho, estar presente no local e vivenciar aquele 

momento e porque assim no caso do segundo Rock in Rio né, que foi que agente foi, a 

gente foi ver o Rod Stewart o  Elton John que são grandes músicos, cantores, mas a gente 

não é fã, deles também então não foi exatamente...” 

Entrevistadora: mas foi mais pelo evento em si então? 

Entrevistado 01: “ foi mais pele evento como um todo” 

Entrevistadora completa, tanto é que voltaram né?  

Entrevistado 01: “Isso, o ambiente é muito bom,  e... é.. Só que claro né, são experiências 

que as vezes ficam marcadas por essas questões, tu comprou para ver um cara que tu é fã e 
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acabou assistindo um que tu não  é fã, mas que ouve. Não foi completo diria. Tanto que a 

segunda vez que a gente foi teve é.. a gente foi novamente porque tinha a questão do 

envolvimento do local.” 

Entrevistado 02: “ O quem elevou a participar foi a minha mãe basicamente, tipo 

obviamente eu já queria ir no Rock in Rio, mas a ideia principal foi dela, então a gente foi 

na noite que tinha os artistas que ela mais gostava, que foi a noite que tinha o Elton John o 

Rod Stewart, Seal e Paralamas do Sucesso, era os quatro principais, e a gente tinha tentado 

ir em 2013 só que a gente não conseguiu ingresso, foi é...” 

 Entrevistado 03: “Bem o primeiro eu fui impulsionada, com  o objetivo assim eu pensei o 

seguinte... Poxa uma oportunidade única e na época eu não imaginava que o Rock in Rio ia 

ser uma festa fixa que acontece de dois em dois anos, eu achei que aquilo poderia terminar 

a qualquer momento. Eu acho que na vida que a gente não pode deixar passar, tem coisas 

que agente tem que fazer. Agora aqui por exemplo  rolou as Olimpíadas aqui no meu 

bairro e não tem cabimento a gente deixar de viver, alguma coisa única e sabe lá quando 

vai acontecer. E os próximos os outros que vieram depois foi porque ai depois a gente 

sente o gostinho de uma coisa assim tão única a gente quer repetir sempre. Mas com 

certeza o que motiva muito são as bandas assim a gente escolhe, a gente pode escolher o 

dia que a gente quer. As vezes a gente escolhe aquele dia em função de uma banda e as 

outras nem são tão boas, mas a gente quer ver aquela. Foi o que aconteceu com o show do 

A-há , a gente foi assistir o show do A-há naquela mesma noite era a Katy Perry que para 

mim foi uma grande surpresa, positiva o show dela e magnifico, ela canta muito, ela dança 

é um espetáculo assim a parte, vou dizer que valeu a noite em função do show da Katy 

Perry. Que é um show que a principio eu não tinha tanto interesse, eu fui para ver o A-há 

que é uma banda da minha época, mas assim a gente tem que dar chance né para conhecer 

outras coisas na vida e foi isso que aconteceu e fui pega de surpresa, foi maravilhoso.” 

Entrevistadora: “O motivo que te levou a participar então foi trabalho?” 

Entrevistado 04: “isso, mas sempre quis...” 

Entrevistadora: “A próxima pergunta então seria qual o motivo te levou a participar do 

evento, então foi o artista?”  

Entrevistado 05: “Não, é eu sempre quis ver o Metallica e nunca consegui ir antes, como 

eu ganhei esses ingressos, ai lógico que eu fui né? Mas mesmo se eu não ganhasse eu iria 

ver o Metallica lá, certeza.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Conhecer as histórias, as lembranças, os momentos vivenciados dos entrevistados no 

festival faz com que se perceba a relação que foi criada entre os entrevistados e o evento 

(Quadro 11). São histórias compartilhas com amigos e familiares, momentos que estão 

eternizados na memória de cada um.  

 

Quadro 11 – Lembranças do Rock in Rio 2015. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Quais as tuas 

lembranças da 

Entrevistado 01: “é foi o show do...  Um show que eu não esperava muito que era o show 

do John Legend que foi um show muito bom assim....  Marcante também a gente foi com 

um casal de amigos, então foi... legal, também vivenciar isso com outras pessoas 
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última edição, de 

2015? 

 

conhecidas né, eee ai muita diversão (risos) acho que é o que envolve o ambiente” 

Entrevistado 02: “Sim, praticamente só boas lembranças. Não tenho nada de dizer de 

ruim.” 

Entrevistada 03: já contou nas outras perguntas. 

Entrevistado 04: “Foi ótimo, tudo que eu imaginava e via na televisão e eu estava fazendo 

parte, muita gente, muito grande. Só a comida deixava a desejar, coisas caras dentro. Mas 

muito legal.” 

Entrevistado 05: “Eu fui em bastante show de rock, mas eu acho que esse do Rock in Rio 

foi uma das melhores, foi energia pura, a gente conseguiu ficar perto do palco foi 

sensacional, tenho boas lembranças sim.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 A próxima pergunta (Quadro 12) questionou aos entrevistados a intenção de voltarem 

a participar do Rock In Rio, para compreendemos melhor a relação que foi criada entre o 

entrevistado e o festival. Acredita-se que, se a pessoa tem o interesse de voltar, é porque o que 

foi experienciado foi bom e há desejo de vivenciar novamente. 

 

Quadro 12 – Intenção de voltar a participar do Rock in Rio. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Voltaria a 

participar? 

Entrevistado01: “é tem, a gente ta aguardando... Né as bandas que vão... mas ai depende 

muito da banda para a gente ir... Porque é um gasto né, é um gasto e claro que tem outros 

eventos, tem o Lollapalooza... tem outras possibilidades de eventos né” 

Entrevistadora: Mas tento condições, dinheiro e atrações (boas) iria?  

Entrevistado 01: “É vale a pena, eu sempre digo que não é porque o Rock in Rio  não é 

mais o de 85, que deixou de ser um espetáculo.”  

Entrevistadora: é que tem vários estilos agora  

Entrevistado 01: “Daquela época existam também, só que o pessoal meio que esquece, fica 

lembrando do Queen de outras bandas né...” 

Entrevistado 02: “Siiiiim” 

Entrevistado 03: “siiim, já estou me programando, as vendas dos ingressos começam... 

pelo menos pela internet me parece que agora em novembro e a gente já está se 

programando. Eu só não fiz isso ai porque estou esperando as bandas confirmarem que elas 

começam.. algumas já confirmaram presença. Porque a gente compra para um dia 

especifico e não pode em outro tem que ir naquele dia, então tem assim... tem um dia que é 

Rock pesado, heavy metal que é uma coisa que eu não curto muito éh e tem dias assim que 

tem bandas mais que tem mais haver com a gente. E tem um palco, que não é só um palco, 

tem o principal e mais dois. Tem um palco com bandas nacionais que é muito interessante 

também, que esse ano também eu curti pra caramba achei sensacional fiquei um bom 

tempo lá no palco Brasil, por que teve um show muito ruim lá de uma mulher... uma 

inglesa maluca e... enfim com certeza, enquanto eu estiver aqui ou mesmo que eu não 

esteja mais aqui no Rio eu faço questão de participar, é uma coisa que é como eu disse é 

uma coisa que a gente tem que viver... nem que seja uma vez na vida.” 

 Entrevistado 04: Sim. 

Entrevistado 05: Voltaria sim é agora em 2017 tem o Lollapolooza não é exatamente o tipo 
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de organização que eu gosto, é difícil comprar bebida é difícil ficar perto do palco. E o 

Rock in Rio é a mesma coisa, eu acho que o momento é único, tu ta perto da banda que tu 

gosta. Eu voltaria sim e eu vou voltar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A próxima pergunta foi direcionada ao principal objetivo da pesquisa. Questionou-se 

quais as marcas que os entrevistados lembram-se de terem visto no evento e de que formas 

estavam presente (Quadro 13). O objetivo deste questionamento era saber de que forma a 

marca foi lembrada pelos entrevistados.  

 

Quadro 13 – Lembrança de marca   no Rock in Rio.  

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Lembra-se de 

alguma marca no 

festival? E como 

a marca estava 

participando? 

Entrevistado 01: “Siiiim.” 

“Acho que patrocinadora, eu não se tava apoiando ou patrocinando, mas é marca de 

cerveja”  

Entrevistadora: a Heineken  

Entrevistado: “não sei se posso falar marca”  

Entrevistadora: Pode  

Entrevistado 01: “Heineken, Coca-Cola era refrigerante” 

Entrevistadora: não era a Pepsi  

Entrevistado: “Era Pepsi ou Coca-Cola? Eu não tomei refri”  

Entrevistadora: é da ultima edição é a Pepsi  

Entrevistado 01: “é para tu ver que eu não tomei refri e tinha uma universidade apoiando a 

Estácio. é.. não sei se lembro de mais alguma coisa. A gente toma Heineken e esquece do 

resto.” (risos)   

Entrevistadora : Como tu viu a marca no evento? 

Entrevistado 01: “Consumindo (risos) ah verdade que eu lembrei agora que tinha um, salas, 

tinha a loja Americanas, tinha Taco, uma coisa de roupas né, é taco né? E a própria marca 

Rock in Rio, que é uma marca, então eu vi em stands e também sendo vendido e no local.”    

 Entrevistado 02: “Sim eu lembro de várias, várias me chamaram a atenção, uma é a 

Heineken que era a patrocinadora de cerveja, gostei bastante dos copinhos e do stand deles 

que tinha que se tu levasse 10 copos tu podia participar de um prêmio, eu ganhei prêmio, 

que eu acho que era... era... não lembro se era um chaveiro ou um bottom, algo assim. Eu 

ganhei tinha que girar uma roleta lá, minha mãe, minha prima e o marido dela não 

ganharam (risos) Ahh deixa eu ver.. a Pepsi também era patrocinadora dos refris, eu 

lembro da Pantene que tava dando amostra de shampoo e coisa que era com a Ivete 

Sangalo, então me chamou a atenção e também a Volkswagen que para mim me chamou 

muito a atenção porque era o stand que tu podia entrar e tocar guitarra e como eu toco 

guitarra foi.. tipo... parecia um estúdio que tu entrava e quem estava na tua frente podia 

colocar o fone e ficar escutando o que tu tava tocando, dai a minha mãe ficou lá escutando 

e tirando foto de mim... e eu gostei muito de estar lá.. e deram uma tatuagem dessas que sai 

sabe.  Que são as marcas que mais eu me lembro.” 

Entrevistado 03: “Eu lembro da Coca-Cola, com banner, que eles estavam com venda 

exclusiva da marca lá dentro, inclusive tinha um lugar para fazer foto assim, com um neon 
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gigantesco, eu acho que tenho fotos desse neon. Lembro do Bob’s , que é uma marca que 

não sei se tem ai no sul de lanches, que desbancou o Mcdonalds, porque normalmente é o 

Mc que ta lá dentro, esse ano foi o Bob’s, são coisas que me marcaram assim.. comida... 

tinham filas imensas para comprar comida e  a gente não queria ir até a área dos 

restaurantes, a gente queria ficar por ali mesmo e ai... por isso que eu não esqueci. Lembro 

de umas garrafas gigantes de Coca-Cola.” 

Entrevistadora: “A Coca-Cola era das outras edições né? 2015 era a Pepsi.” 

Entrevistado 03: “Será que era a Pepsi então? Sinceramente eu não lembro, então se era 

pode colocar ai que era, porque eu não lembro (risos), mas eu tenho fotos, eu fiz uma foto. 

Tenho que verificar ou perguntar para meu secretário que tem uma memória melhor que a 

minha (marido) pera ai... ele não lembra não, não lembra de nada... então era Pepsi 

mesmo.” 

Entrevistado 04: “Net, Desperados, Heineken. Com venda e ações com o público.” 

Entrevistadora: “Como eram essas ações?” 

Entrevistado 04: “A Desperados eu fiz na área vip dando Desperados para os vips e tirando 

fotos com a polaroid. A Heineken trocava copos descartáveis por brindes. Os outros não 

sei” 

Entrevistado 05: “Tinha uma marca acho que era Heinz, de catchup e mostarda, porque eu 

conheço o pessoal  da Unilever que foi quem me deu o convite para entrar  no Metallica, e 

tava rolando uns vídeos em 3D no meio dos shows, dos tomates interagindo lá, tinha  uma 

historinha, era bem legal  e meu lembro por causa disso ai. E eles estavam fazendo uma 

promoção na hora de comprar cerveja eles colocavam lá um bilhetinho, uma coisa e foi o 

que me chamou a atenção também.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A pergunta seguinte foi relacionada ao consumo da marca que os entrevistados 

lembraram de ter visto no festival. Questionou-se se já consumiam a marca, consomem 

atualmente ou passaram a consumir, de forma a visualizar se o fato de ter visto a marca no 

evento influenciou seu consumo (Quadro 14).  

 

Quadro 14 – Consumo das marcas que o entrevistado lembra de estarem presentes no Rock in 

Rio. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: 

Algumas dessas 

marcas que 

lembra de ter 

visto,  você já 

consumia ? 

Consome? Passou 

a consumir?  

 

Entrevistado 01: “Sim, lojas americanas a gente acaba consumindo né, a própria Heineken 

e é principalmente as que eu vi são as que eu... consumia. Bob’s eu acho que dos 

hambúrguers, que eu não consumo, mas eu vi lá.” (risos) 

Entrevistado 02: “Eu consumo Heineken, porque a cerveja e tal, mas Pepsi não sou muito 

fã, eu prefiro tomar Coca, inclusive, mas não me ajudou. A única coisa q eu guardei foi a 

garrafinha da Pepsi que era muito bonitinha. Agora a Pantene não, não passei a consumir, 

nem a Volkswagen tipo a gente continua com os carros da outra marca.” 

Entrevistado 03: Eu já consumia, o Bob’s éh a gente consome muito aqui, porque ele  tem 

um sabor mais caseirinho que o Mcdonalds que a gente tem tentado evitar. Não influenciou 

em nada eh passar a consumir aquilo, realmente era uma marca que a gente já consumia. 

Entrevistado 04: “Já consumia, menos Desperados que passei a consumir.” 
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Entrevistado 05: “Eu consumia antes já, não foi por causa do evento que eu passei a 

consumir. É uma marca famosa e ela é boa mesmo e eu acho que é por isso que estava no 

Rock in Rio, eles tem dinheiro para poder fazer a publicidade lá. E quem fez a publicidade 

é uma empresa de amigos meus, eles me falaram que estavam fazendo e eu conheço 

também quem colocou a marca lá, no Rock in Rio, então eles tem dinheiro mesmo.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 A última pergunta relacionou-se à lembrança de marca vinculada ao festival. Foi 

perguntado aos entrevistados, se, ao consumirem ou ouvirem falar da marca, lembram-se das 

experiências vividas no evento  (Quadro 15). Esse questionamento se justifica pois as 

experiências proporcionadas pelas marcas podem mudar a sua percepção sobre ela. 

 

Quadro 15 –Relação de lembrança da marca relacionada ao festival. 

 
Pergunta Respostas 

Entrevistadora: E 

quando falo da 

marca, ou quando 

o a consome, tu te 

lembra do 

festival? Das 

experiências que 

tu vivenciaste lá? 

Entrevistado 01: “Não, não só a marca Rock in Rio né, essa sim ela ta bem colocada... mas 

não.”   

Entrevistado 02: “Sim, sim isso me guardou bastante, tipo principalmente a Volkswagen, 

que não uma marca que eu goste assim... tanto é que a minha família sempre teve caro da 

Chevrolet, então para mim Volkswagen... Então eu sempre lembro que tinha a cabine deles 

lá e que tinha para tocar guitarra, isso que eu lembro...” 

Entrevistadora: “Quando fala da marca tu lembra então das experiências que tu viveu lá no 

Rock in Rio?” 

Entrevistado 02: “ Aram, sim.”  

Entrevistadora: “Outras experiências, então que tu teve?” (lembrou-se depois)  

Entrevistado 02: “Tinha a própria marca do Rock in Rio vendendo seus produtos lá, que eu 

comprei muitas coisas, comprei camiseta, aqueles abridores de cerveja, amm teve imã de 

geladeira, tinha várias coisas... E eu lembrei agora que uma parceria com a Gol, mas não 

me chamou a atenção que era pareceria assim, tipo que tu podia comprar para o Rock In 

Rio 2017 já de lá e meio que... eu não me intendi  direito disso, mas me arrependi de não 

ter comprado dos ingressos do rock in rio 2017 já de lá.” 

 Entrevistado 03: Olha até associo, porque como eu te disse a gente...nós não queríamos 

investir muito tempo na hora do lanche numa fila ao lado do palco e eu lembro da gente 

nitidamente comendo aquele Bob’s, fizemos um acampamento no chão foi gostoso. 

Associo com certeza. Lembro também de uma loja da Chilli Beans que é uma marca de 

óculos lá no Rock in Rio, que eles colocavam tipo quiosques. Lembro da revista Quem 

fazendo cobertura, acho que é isso. 

Entrevistado 04: “ Bob’s” 

Entrevistado 05: “Eu lembro razoavelmente, porque é uma marca forte já, eu gosto da 

marca e eu conhecia o Rock in Rio bem antes da marca estar lá, então é complicado tu 

associar a marca ao festival, ou seja para mim Rock in Rio é uma coisa e Heinz é outra. 

Então é... para mim são coisas diferente, eu lembro porque eu tava no evento, foi marcante 

o evento, então eu lembro da marca lá. Mas eu lembro de coisas distintas neste caso.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 



70 

As entrevistas foram feitas com questionamentos do geral ao específico, uma vez que, 

iniciando com perguntas mais pessoais, passou-se ao assunto da relação entre os entrevistados 

e as marcas, abordando também as suas atividades de entretenimento para depois trabalhar 

sobre o Rock in Rio e as marcas do evento. Os entrevistados são de idades e realidades 

diferentes, o que gera uma variedade de percepções sobre os mesmos questionamentos.  
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8 ANÁLISES  

 

8.1 APROVEITAMENTOS COMERCIAIS FEITOS E LEMBRANÇA DAS MARCAS 

 

Foram 82 marcas espalhadas pela Cidade do Rock durante a última edição do Rock in 

Rio. Analisar todas não foi possível, então selecionou-se algumas, conforme o que foi 

encontrado em sites e blogs. 

A patrocinadora master Itaú exibiu sua marca ao lado do palco principal, onde seria o 

lugar mais visível, estratégia já utilizada em outras edições. Sua primeira aparição, 

identificada por meio das fotografias, foi em 2004. Outra estratégia foi a distribuição de 

pulseiras luminosas próximas ao palco, fazendo referência à tradição em shows de levantar 

celulares, isqueiros ou lanternas, quando o público ilumina o local. Acredita-se que essa 

estratégia foi direcionada mais ao público que estava assistindo a transmissão de casa, pois 

foram distribuídas só para quem estava próximo ao palco, onde a câmera pegava as imagens. 

Sentiu-se a necessidade de uma estratégia mais direcionada a um público específico, pois 

houve várias ações dentro da Cidade do Rock, mas todas direcionadas ao público em geral.  

O Vip Rock in Rio, uma ação também realizada pelo Itaú, era um trailer de 1979 todo 

reformado e em estilo moderno, mas sem perder características da década que foi fabricado. 

Na sua pintura, havia guitarras para fazer referência ao festival e figuras de emojis de estilos 

diferentes. Trata-se de uma ótima ideia, mas que pode ser aproveitada por poucas pessoas, já 

que só quem ganhou a promoção realizada pela marca tinha acesso ao ambiente. Acredita-se 

que foi um investimento alto e pouco aproveitado. No início da pesquisa, acreditava-se que a 

marca Itaú seria lembrada pelo menos por grande parte dos entrevistados, o que não 

aconteceu, pois nenhum a citou.  

 Os participantes do evento voltam a ser crianças com os brinquedos de parque de 

diversão, como a roda gigante, a tirolesa, a montanha russa e o Xtreme. A adrenalina 

proporcionada pelos brinquedos chama a atenção de pessoas de idades distintas, 

independentemente de estilos, crenças e ideologias. O festival une uma diversidade de pessoas 

com estilos, idades e gostos diferentes. Acredita-se que a estratégia dos brinquedos atraia essa 

diversidade de público.  

A ideia da Pepsi foi fazer o público se sentir artista com o karaokê, o que se acredita 

ter chamado a atenção só de quem gosta de cantar e não tem vergonha de fazer isso em 

público. A marca atendeu o público vip, como celebridades, com camarotes distintos. Optou 

também por elementos circenses, com bailarinos, malabaristas, contorcionistas e pernas-de-
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pau fazendo intervenções artísticas na Cidade do Rock, o que pode ter atraído olhares do 

público que se sensibiliza por este trabalho.  

A Sky optou por se aproximar mais de um público que tem uma relação forte com a 

música, no caso, quem pratica e toca guitarra e os amantes do rock, pois ela se uniu a uma 

marca de fabricantes de guitarra e seu espaço tinha como tema o “Eternizados no Rock”. O 

espaço era todo decorado com guitarras da marca fabricante. A Sky, junto com a Fender, 

optou por direcionar sua estratégia, o que não impediu que quem não se identifica diretamente 

com o estilo e com o instrumento possa ter se sentido sensibilizado com a ação.  

A Heineken destacou-se por fazer uma ação de consciência ecológica, que apresenta 

forte relação com as ideologias do festival, que aborda assuntos como sustentabilidade e 

responsabilidade ambiental. A ação foi sortear prêmios para quem devolvesse dez copos aos 

stands da marca. Acredita-se que o público goste de ganhar prêmios e que juntar dez copos 

não deve ter sido uma tarefa muito difícil. A marca conseguir criar uma imagem adequada à 

expectativa do público e realmente conseguiu diminuir a quantidade de copos espalhados pela 

Cidade do Rock, levando 200 mil copos plásticos para a reciclagem (Figura 35).  

 

 
Figura 35 – Resultados da ação Rock & Recycle. 
Fonte: Máquina do Tempo (2013). 
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O brinquedo que fez mais sucesso foi a tirolesa, também patrocinada pela marca. 

Além de sentir muita adrenalina, o participante podia ver o festival de uma perspectiva 

privilegiada. A marca usou de bartenders vestidos de holandeses, referindo-se à origem e 

cultura da Holanda. A marca tem fama de ter boas estratégias de comunicação e, no Rock in 

Rio, não foi diferente. 

Quem não quer ser forte e poderoso como um dragão? Símbolo da marca Olla, o 

dragão de 12 metros de comprimento, iluminado com luzes de led, era movimentado entre o 

público do festival, o que deve ter impressionado muito o público. O dragão distribuía 

preservativos da marca. A marca aproximou-se do público jovem reproduzindo uma balada 

dentro do festival e usava o tema “ Com Olla, the balada never ends”.  

Niely Gold, marca de cosméticos para cabelo, claramente se aproximou do seu 

público-alvo, montando um salão dentro do festival, o que atraiu a atenção de muitas 

mulheres que gostariam de estar bem produzidas para curtir o evento. As produções eram 

diferenciadas, com acessórios e elementos que davam destaque à produção, pois eram feitas 

para combinar com a energia do evento.  

Dentro do maior festival de música do mundo, acredita-se que o que o público mais 

quer é ter registros e lembranças deste momento único. Foi essa a estratégia utilizada pela 

Gol, que, além de proporcionar uma experiência diferente, permitiu ao participante registro 

com a marca. A marca utilizou-se também de sorteio, ótima estratégia, pois o público costuma 

gostar de presentes, brindes e prêmios. A Rede também se utilizou desta estratégia 

vinculando-a a outra necessidade da marca, que era levar o público até o seu espaço, que não 

estava muito visível.  

Outra ação de brand experience que se destacou foi a da Oi, que observou em uma 

necessidade do público uma oportunidade de se diferenciar por meio de uma ação estratégica 

que seria simples: oferecer carregadores de celular aos participantes, colocando personagens 

caracterizados como ícones da música carregando caixas com carregadores em forma de cases 

de guitarras. O público, além de carregar o celular sem estar preso a um stand, pôde interagir 

e identificar-se com os personagens. A marca também personificou orelhões que estavam 

espalhados pela Cidade do Rock, dando-lhes características humanas de pessoas de estilos 

diferentes, com elementos como black power, moicanos, entre outros, o que pode ter gerado 

interação e identificação. Além disso, o fato de serem orelhões, raros em uma época em que 

só se utilizam celulares e equipamentos tecnológicos, pode ter gerado uma reação distinta.  



74 

O festival é também uma ótima plataforma para as marcas venderem seus produtos, 

como evidenciado pelo setor de alimentação, que, mesmo sem fazer ações de brand 

experience ou promoções, consegue se aproximar do público presente no evento.  

 

8.2 ENTREVISTAS FEITAS COM PARTICIPANTES  

 

Como já explicado, foram selecionadas cinco pessoas que participaram do Rock in Rio 

2015, escolhidas por meio de observação na rede social Facebook e indicação de amigos da 

pesquisadora. Optou-se por pessoas que não tenham ido juntas ao evento, de idades distintas, 

que já tenham resido em Santa Maria/RS e que passaram a maior parte de sua vida no Rio 

Grande do Sul. Todos os entrevistados possuem diversas atividades diárias, como estudar, 

trabalhar e cuidar da casa, e possuem valores e ideologias deferentes. Cada um deles tem 

ocupações, crenças e atividades distintas, o que torna o grupo heterogêneo.  

Acredita-se que é cada vez mais difícil encaixar-se em algum estilo no modo de vestir 

(casual, esportivo, elegante, etc.). Os próprios entrevistados relataram que se vestem da forma 

que se sentem bem, escolhendo o que é mais prático e adaptável à rotina e às atividades de 

cada um. Alguns destacaram o fato de colocar elementos e personalizar o look, dando às suas 

vestimentas uma identidade própria. Os entrevistados escutam vários estilos musicais, mas o 

mais comum entre eles é o rock, o que é coerente ao se considerar que têm em a participação 

em um festival no qual se destaca esse gênero musical.  

Observa-se que os entrevistados que estão há a mais de 10 anos morando fora do Rio 

Grande do Sul tentam seguir mais as tradições do estado, do que aqueles que moram no 

estado ou estão há pouco tempo morando. Notou-se valorização maior da cultura quando se 

está distante dela, o que foi evidenciado pela prática de tradições, que ficam mais perceptível 

quando realizadas fora de seu contexto. A construção da identidade gaúcha ou de outro estado 

pode ser percebida quando se pergunta sobre a cultura e quando os entrevistados contam 

como é seu dia a dia no lugar em que estão morando e o que gostam de fazer. Exemplo disso é 

dado pelo Entrevistado 05, que conta o quanto sua cultura é híbrida, entre o que vive em São 

Paulo e o viveu no Rio Grande do Sul. Outro exemplo é do Entrevistado 02, o qual relata que 

seu amor pela música aprendeu com a mãe. Essa característica foi construída devido ao meio 

em que foi criado e às influências de sua mãe.  

O Rock in Rio é uma oportunidade de encontrar pessoas das mais diversas identidades, 

como conta o Entrevistado 03 ao falar que se encontram pessoas muito diferentes no festival. 

São pessoas com identidades diferentes da sua, reconhecimento feito pela identificação das 
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diferenças. Conta também que se veste de forma diferente, aderindo a acessórios do estilo 

roqueiro para ir ao evento. Hall (2001) fala que os homens assumem diferentes identidades 

em diferentes ocasiões. Em outras palavras, é possível que os sujeitos se identifiquem com 

uma identidade diferente, pelo menos temporariamente.  

 Todos os entrevistados destacam a importância de trabalhar para garantir estabilidade 

e poder investir no entretenimento. Viajar foi o objetivo mais citado, mostrando o quanto as 

pessoas estão valorizando e priorizando viajar. O que antigamente era considerado como um 

luxo, hoje é visto mais como uma necessidade. O Entrevistado 02 aponta que, quando se tem 

outras responsabilidades, como casa e família, acaba-se tendo outras preocupações e dando 

importância a outros fatores, como saúde e segurança. Percebe-se que cada pessoa tem suas 

preocupações conforme o ambiente em que vive, seu trabalho, sua família, etc.  

Verificou-se certa dificuldade dos entrevistados em lembrarem-se de marcas que 

consomem diariamente. Depois de refletirem um pouco, informaram algumas, mas poucas. 

Lembram-se delas conforme o universo que estão inseridos. O entrevistado que é empresário 

destaca marcas que comercializa. Até mesmo o entrevistado que não quis admitir ser um 

consumidor de marcas, por fim admitiu ser consumista. Os demais já se veem como 

consumistas. Quando perguntados sobre ser fiel a alguma marca, nenhum admitiu ser, mas 

aqueles que têm preferência por algum continuarão comprando dela. Notou-se que os 

entrevistados não gostam de admitir serem consumistas nem mesmo fiéis a marcas, gostam de 

mostrar que não são “comandados”. Porém, no decorrer das entrevistas, eles próprias 

acabaram percebendo suas relações com as marcas.  

Sobre as experiências com as marcas, destaca-se que uma experiência negativa leva à 

perda de um cliente, ou até mesmo vários, pois, caso um tenha tido uma má experiência, irá 

falar mal da marca para as pessoas do seu ciclo social. Mais importante ainda é ressaltar que 

uma experiência negativa com uma marca pode reforçar o posicionamento da concorrente, 

fazendo com que o consumidor passe a ser mais fiel a este. Dois dos entrevistados não 

lembraram, no momento da entrevista, de alguma experiência negativa.  

Os valores que os entrevistados relataram julgar importantes em uma marca são a 

credibilidade, confiabilidade, relação custo/benefício, elementos normalmente esperados de 

uma marca. Contudo, um dos entrevistados destacou a importância de a marca anunciar na 

mídia verdades sobre o seu produto/serviço e a importância do atendimento ao cliente.  

Quanto às atividades de entretenimento, observa-se que essas se relacionam 

diretamente ao lugar em que a pessoa mora e o que esse lugar pode lhe oferecer. Quem mora 

em cidade grande tem mais oportunidades de ir a shows, museus, praias (caso dos moradores 
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do Rio de Janeiro), cinemas, teatro, etc. Apesar disso, todos os entrevistados valorizam sua 

participação em shows e festivais musicais, independentemente da oferta do lugar em que 

vivem. Nota-se, portanto, a importância que eles dão a esse tipo de evento e o quanto eles 

priorizam a participação neles e valorizam estar e se fazer presente.  

Os entrevistados têm experiências positivas. Embora tenham passado por alguma 

experiência negativa, ela não anula as boas lembranças que esses eventos proporcionaram. A 

participação em um evento é a oportunidade de se vivenciar algo novo e único – essa é a 

magia que encanta os entrevistados. Eles contaram como é poder ver e escutar os artistas de 

que são fãs, afirmando ser uma sensação única, principal experiência relatada. O Rock in Rio 

é um o maior festival de música do mundo, não só pelo fato de trazer grandes artistas, mas 

também pela enorme área e pela grande variedade de stands, brinquedos e palcos. Os 

entrevistados relataram que a energia e o contexto todo são únicos e nunca vivenciados em 

outro evento. O principal motivo que levou os entrevistados a participarem do festival foi o 

evento em si e os artistas, essenciais principalmente para a escolha da data em que iriam 

participar.  

O festival também é uma oportunidade de vivenciar momentos únicos e, para isso, 

conta a importância de estar acompanhado dos amigos, dos cônjuges e dos familiares. Nas 

questões da entrevista sobre as experiências, muitas histórias sugiram, com destaque para o 

fato de o festival ser uma oportunidade de conhecer bandas novas e de as bandas 

conquistarem públicos diferentes. Exemplo disso são os dois entrevistados que foram para ver 

uma banda específica e conheceram o trabalho de outro artista e acabaram virando fã. Todos 

voltariam a participar da edição de 2017, o que permite concluir que os entrevistados 

realmente gostaram das experiências vividas no Rock in Rio.  

Os entrevistados esperam a confirmação das atrações do próximo Rock in Rio para 

escolherem a data em que participarão do evento, o que deixa claro que o artista é fator 

fundamental na escolha do dia de sua participação, e não da participação em si.  

As marcas aproveitam a singularidade do evento e proporcionam experiências ainda 

mais diferenciadas, as quais, quando conseguem identificação com o público, ficam 

eternizadas na memória. O caso do Entrevistado 02, que conta que jamais vai esquecer a 

experiência que vivenciou, proporcionada pela Volkswagen, exemplifica isso. Apesar de não 

ter o carro da marca, sempre que escuta falar dela, lembra-se da experiência vivida. Lembra-

se também da Pantene, porque ganhou um brinde da marca. A Estácio, instituição de ensino, 

foi lembrada pelo Entrevistado 01, que é professor de uma outra instituição.  
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Nota-se que as marcas mais lembradas pelos entrevistados foram as que eles 

consumiram durante o festival, como Bob’s e Heineken. As que já eram conhecidas também 

foram lembradas, talvez devido a uma melhor identificação. Acreditava-se que a mais 

lembradas seriam as que proporcionassem mais interação e experiências entre 

consumidor/marca.  

A Heineken também foi lembrada por sua ação ecológica que premiava os 

participantes. Outra curiosidade observada pela pesquisadora nas entrevistas foi a força da 

Coca-Cola, pois três dos entrevistados citaram a marca, embora ela não estivesse no evento. 

Dois confundiram a Coca-Cola com a sua maior concorrente, Pepsi, que era a patrocinadora 

do evento. Outro comentou que, no evento, havia Pepsi, mas ele consumiu Coca-Cola. 

Acredita-se que o Rock in Rio é uma grande oportunidade de conquistar novos consumidores, 

mas a Pepsi não obteve sucesso com os entrevistados.  

Outra marca muito lembrada pelos entrevistados foi a Bob’s, que, como já foi 

comentado anteriormente, estava somente com venda de lanches, o que evidencia que uma 

marca não precisa fazer grandes ações, pois vender o seu produto em um evento como este já 

é uma grande oportunidade de reforçar seu posicionamento e conquistar novos clientes.  

Os entrevistados não admitiram passar a consumir ou consumir mais as marcas que 

viram no evento. Ao serem perguntados se associavam as marcas ao evento, poucos 

reconheceram que sim, mas não a ponto de mudar seu comportamento perante a marca.  

 O Rock in Rio foi criado como uma estratégia de uma marca, a Brahma. Por esse 

motivo, acredita-se que sua potencialidade em arrecadar recursos por meio de patrocínios só 

tem a se fortalecer. A pesquisadora acredita as marcas vão buscar cada vez mais estar presente 

de alguma forma no maior festival de música do mundo.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho iniciou-se com o questionamento sobre como as marcas 

aproveitavam os espaços comerciais adquiridos em festivais musicais. Seriam analisados três 

festivais, mas, na segunda fase da pesquisa, percebeu-se que somente o Rock in Rio 

forneceria subsídios suficientes para a resolução do problema de pesquisa e dos objetivos.  

O objetivo geral da pesquisa era descobrir quais os espaços comerciais adquiridos do 

Rock in Rio e quais as lembranças de marca dos participantes. Para isso, foi feita uma 

pesquisa em blogs e matérias de sites, por meio dos quais foram identificas as marcas 

participantes, algumas estratégias utilizadas pelas marcas e alguns dos espaços utilizados. Foi 

realizada também uma pesquisa com cinco participantes da última edição do festival. Como o 

festival é muito grande e foram 82 marcas participantes, não foi possível mapear todas. 

Contudo, o que a pesquisadora conseguiu forneceu uma boa base para se ter uma ideia das 

grandes possibilidades que podem ser aproveitadas em um espaço como a Cidade do Rock. A 

pesquisadora destaca a brand experience, que permitiu às marcas se aproximarem do público, 

proporcionando-lhes experiências diferentes.  

Por meio das pesquisas realizadas com os participantes, percebeu-se a importância que 

esses eventos têm em suas vidas, o que reforça o quanto é oportuno para as marcas estarem 

inseridas nesse contexto. Além disso, o fato de os entrevistados se lembrarem de marcas que 

estavam presente em um momento tão importante, como relatam durante as entrevistas, indica 

que as marcas consigam maior aproximação com o público, por mais que muitos não admitam 

essa identificação.  

Os festivais musicais são uma ótima plataforma comercial, em que marcas têm a 

oportunidade de se aproximar de seus clientes ou prospects. Prova disso é que o maior festival 

de música do mundo, em sua última edição, no Brasil, contou com 82 duas marcas 

participantes. A Cidade do Rock proporciona espaços onde marcas podem explorar as mais 

diversas ferramentas para sensibilizar o seu público, algumas identificadas e relatadas pela 

pesquisadora. Destacam-se as que foram mais criativas e que conseguiram se aproximar e se 

identificar com os presentes. Acredita-se que a melhor forma dessa aproximação acontecer é 

dando ao público vantagens, presentes e brindes e fazendo com que tenha a oportunidade de 

experimentar sensações novas, que não pertencem ao seu cotidiano ou que nunca tenham 

vivido antes. Um ingresso para o evento, uma passagem aérea ou até mesmo um chaveiro ou 

uma foto fazem com que o púbico veja uma marca de uma forma diferente e, com isso, 
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tenham uma boa lembrança. As marcas devem pensar uma forma de impactar, inovar e fazer 

com que o público se sensibilize com a sua ideia.  

Antes de iniciar esta pesquisa, não se imaginava que seriam tantas marcas em um só 

evento, o que dificulta destacar-se. No entanto, existem muitas formas de isso acontecer. A 

marca deve conhecer culturalmente o público presente que pretende sensibilizar, para 

identificar de que forma conseguirá se aproximar dele. As estratégias não devem fugir das 

ideologias da marca, ou seja, não adianta ela vender um produto ou serviço que não condiz 

com o que ela oferece. Independentemente de os entrevistados não admitirem que foram 

influenciados pela presença das marcas no evento, o simples fato de eles terem lembrado 

delas já mostra que a lembrança existe.  

O Rock in Rio foi criado com um objetivo comercial de divulgar a marca Brahma, fato 

que deve ter influenciado diretamente para que o festival seja a potência comercial que é hoje. 

Um dos entrevistados comentou que só o fato de uma marca estar presente como apoiadora ou 

patrocinadora já a caracteriza como ter um potencial econômico grande. Pelo que se percebeu, 

são grandes marca, empresas e corporações presentes no festival, o que caracteriza ainda mais 

a sua potencialidade, devido ao grande investimento que deve ter sido feito para um festival 

dessa proporção. 

Muitas das estratégias apresentadas nesta pesquisa, como a realização de promoções 

em que o público seja premiado com brindes, podem ser adaptadas e realizadas em shows 

menores, como os que incentivaram a pesquisadora a desenvolver o presente trabalho. A ideia 

do salão de beleza organizado no espaço da Niely Gold pode inspirar, por exemplo, a 

aplicação dessa estratégia também aos homens, uma vez que salões masculinos estão 

ganhando cada vez mais espaço, inclusive na cidade de Santa Maria/RS. 

 Outra possibilidade de ação é alguma marca de comida ou bebida entrar como 

patrocinadora e, com uma boa negociação, conseguir a venda exclusiva de produtos. Uma 

possibilidade seria, por exemplo, a Burger King vendendo seus produtos em um show, pois 

percebe-se que esse é um fator que deixa muito a desejar nos eventos, uma boa oferta de 

produtos alimentícios para o público presente. Cabines de fotos também são boas ideias, 

permitindo aos participantes tirar uma foto personalizada e guardar uma ótima lembrança do 

evento, a exemplo da ação realizada pela Gol. Há muitas empresas de cabines fotográficas na 

cidade de Santa Maria, uma marca poderia aproveitar isso e colocar  uma em um show, sua 

marca estaria estampada na fotografia que o participante  levaria para casa. 

Uma estratégia muito utilizada pelas marcas no Rock in Rio 2015 foi a criação de 

espaços personalizados, onde disponibilizavam carregadores de celulares e WiFi. Em um 
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mundo onde as pessoas estão sempre conectadas, essas são necessidades que poderiam ser 

atendidas pelas marcas. Espaços personalizados, lounges, chamam a atenção do público e 

ainda o beneficiam, o que se acredita ser uma estratégia muito eficaz e pouco aproveitada no 

mercado de Santa Maria/RS. Os locais  onde são realizados os shows possibilitam que isso 

aconteça, pois têm espaços suficientes e adequados para isso.  

Tratando-se do mercado de shows em Santa Maria/RS, as marcas deveriam fazer 

ações mais direcionadas ao público que irá aos shows, conforme o estilo musical, a idade, etc. 

Os festivais, em especial o Rock in Rio, contam com a participação de pessoas dos mais 

variados estilos, já os shows pequenos são mais direcionados a um estilo específico 

determinado pelo artista, o que facilita que as marcas façam uma estratégia mais direcionada.  

As possibilidades são as mais diversificas, basta as marcas serem mais atentas e as 

produtoras saírem do formato comum de negociação e buscarem referências a fim de 

oferecerem novas possibilidades. A pesquisadora percebe que as marcas veem o patrocínio só 

como uma forma de ganharem cortesias e entradas no camarim ou obter um ponto de venda. 

Ser um ponto de venda dos ingressos para o evento é sim uma estratégia eficaz, mas pode ser 

melhor aproveitada, por exemplo, se, quando o cliente vai até a loja, ele tiver uma outra 

experiência com a marca, como receber um brinde relacionado ao show ou participar do 

sorteio de uma camiseta entre os clientes que compraram ingresso no estabelecimento.  

Conhecer um pouco da história do Rock in Rio, sua potência econômica, sentir sua 

energia através das histórias contadas pelos entrevistados encantou a pesquisadora e a 

aumentou sua vontade de sentir essa tão relatada energia do Rock in Rio. O fato de o Rock in 

Rio ser o que é possibilitou que o trabalho fosse se tornando cada vez mais prazeroso, desde 

conhecer a paixão de Medina, seu idealizador, até conhecer as histórias dos participantes.  

Acredita-se que esta pesquisa é apenas o início de uma pesquisa muito maior sobre o 

Rock in Rio. Outra possibilidade é pesquisar mais sobre as estratégias de marcas utilizadas e 

de que forma o público percebe essas marcas e se lembram delas, ou buscando conhecer 

outros eventos, como Tomorrowland, Lollapalooza, Planeta Atlântida, etc. Além disso, o 

presente estudo pode servir como um estímulo às produtoras para buscarem mais incentivo 

para a realização dos eventos. As marcas, por sua vez, podem ser estimuladas a visualizarem 

melhor o modo como podem se aproximar de seu público.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

Iniciasse a entrevista com perguntas mais pessoas para conhecer-se mais o entrevistado.  

 

1. O que costuma fazer? Como é seu dia-a-dia? 

2. Você tem alguma crença/religião? Qual e qual a importância disto na tua vida? De que 

forma influencia?  

3. Você considera ter um estilo específico na forma de se vestir? (esportivo, casual, 

elegante, formal, etc.) 

4. Qual tipo de você música costuma escutar? 

5. Em que ano nasceu? 

6. Qual estado brasileiro passou a maior parte da sua vida? Acha que segue as tradições 

deste estado?  

7. O que considera importante na sua vida: diversão, trabalhar, guardar dinheiro, viajar, 

investir seu dinheiro, etc.?  

8. Quais marcas você consome?  

9. É fiel a alguma marca, gosta da dela a ponto de não trocá-la por outra? 

10. Quais marcas gosta? 

11. Quais experiências que teve com a marca que a fizeram gostar dela?  

12. Quais marcas não gosta? 

13. Quais experiências que teve com a marca que a fizeram não gostar dela?   

14. Quais os valores que considerada de uma marca? 

15. O que faz você considerar uma marca boa ou ruim? 

16. Quais suas atividades de entretenimento, o que gosta de fazer nas horas de lazer?  

17. Costuma ir a shows e festivais de música? 

18. Quais as suas experiências com esses eventos?   

19. Qual frequência participa de grandes eventos?  

20. Como foi a sua participação no Rock in Rio 2015?  

21. Qual o motivo o levou a participar (algum artista específico, tipo de música, amigos 

etc.) 

22. Tem boas lembranças?  

23. Como foi a experiência de ter participado?  

24. Voltaria a participar?  

25. Lembra-se de alguma marca inserida no evento? 
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26. Como a marca participou do evento?  

27. Como percebeu, como viu a marca no evento?  

28. Você consome essa(s) marca(s)?  

29. Já consumia antes?  

30. Se não, passou a consumir?  

31. Quando falo da marca o que você lembra? Associa com o festival?  
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APÊNDICE B - ENTREVISTA 01 

 

Entrevistadora: Para te conhecer um pouco melhor eu começo com perguntas mais pessoais.  

Entrevistadora: O que costuma fazer? Como é seu dia-a-dia? 

Entrevistado 01:  “ Trabalho... na UFSM, sou servidor público federal, de manhã ou de 

tarde eu trabalho lá e de noite eu dou aula no Centro Universitário  Franciscano, então essa é 

uma rotina de trabalho... Full time  praticamente. E na medida do possível vou a academia, e 

faço exercícios físicos, corrida jogo tênis, por ai e vejo filmes quando dá.”  

Entrevistadora: Você tem alguma crença/religião? Qual e qual a importância disto na tua 

vida? De que forma influencia?  

Entrevistado 01: “ Éh eu não tenho nenhum crença religiosa, eu sou um pouco curioso, 

gosto de ler muito sobre isso, mas... é... não tenho nenhum religião que eu siga. Então para 

mim não tem muita importância.” 

Entrevistadora:  Você considera ter um estilo específico na forma de se vestir? (esportivo, 

casual, elegante, formal, etc.) 

Entrevistado 01: “Eu tinha... ( risos)  Até um tempo atrás, agora eu meio que né... um 

estilo mais esportivo ... né... acho que pode se enquadrar desta forma, mais  esportivo.”  

Entrevistadora: Qual tipo de você música costuma escutar? 

Entrevistado 01: “É rock.”  

Entrevistadora: Tu é de que ano?  

Entrevistado 01:  “nasci em 78.”  

Entrevistadora: É só para gente saber a idade  

Entrevistado 01: Certo  

Entrevistadora: Qual estado brasileiro passou a maior parte da sua vida? Acha que segue as 

tradições deste estado?  

Entrevistado 01:  “Rio Grande do Sul, não sigo as tradições deste estado.” 

Entrevistadora: O que considera importante na sua vida: diversão, trabalhar, guardar dinheiro, 

viajar, investir seu dinheiro, etc.?  

Entrevistado 01:  Viajar... 

Entrevistadora : trabalha para viajar?  

Entrevistado 01: “na verdade é o conjunto disso tudo, mas principalmente viajar, então 

esse é o grande objetivo meu assim.”  

Entrevistadora: Quais as marcas  que você costuma consumir?  

Entrevistado 01: Marcas de....?  
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Entrevistadora : Qual quer tipo, agora falo marcas,  quais que tu costuma consumir?  

Entrevistado 01: “Eh... bom é que eu consumo muitas marcas, Pode ser que o grêmio é 

uma marca, consumo muito grêmio, eu acho, mas assim adidas, nike, mizuno de tênis, six  

né? Mas é... eu sou muito, digamos consumista, a publicidade me, como é que é, me domina 

as vezes...” 

Entrevistadora Tu tem alguma marca que tu é gosta a ponto de não trocá-la por outra? 

Entrevistado 01: “Além do grêmio? (Risos) ahhhh éh na verdade eu não tenho assim 

uma preferencia não, eu consumo a Adidas e a Nike por exemplo que são rivais, então para 

mim... o que importa é a qualidade” 

Entrevistadora:  Então destas marcas que tu gosta, quais experiências que teve com elas que a 

fizeram tu preferir ela?  

Entrevistado 01: “no caso qualidade do produto, a durabilidade... eh são aspectos 

importantes, também algumas vezes a relação custo beneficio né, então, na verdade quando eu 

escolho um produto é muito mais pela questão custo benefício né... é claro que tendo uma 

marca tem um valor agregado ai... mas mais por ai eu acho.” 

Entrevistadora:  Tem uma marcas que tu não goste, que tu não compra? 

Entrevistado 01: (risos) “eu nunca parei para pensar sobre isso...” 

Entrevistadora: ou tu lembra de alguma experiência negativa que tu teve com alguma marca?  

Entrevistado 01: “lembro, lembro a DELL, A Dell uma experiência muito negativa, 

até hoje eu falo para as outras pessoas que não comprem Dell e por ai... mas é uma coisa 

minha...” 

Entrevistadora: Tu já falou ali os valores que considera em uma marca que é custo e 

beneficio,  

Entrevistado 01:  Isso  

Entrevistadora: Quais suas atividades de entretenimento, o que gosta de fazer nas horas de 

lazer?  

Entrevistado 01: “é difícil isso porque o entretenimento... eu alio o entretenimento e 

estudo né ... porque para mim cinema são as duas coisas... mas é cinema, seriados de televisão 

e futebol, são as três questões mais... é.... que podem ser entretenimento”  

Entrevistadora: Costuma ir a shows e festivais de música? 

Entrevistado 01: “Sim, sim, faz um tempinho assim que eu gosto de shows e festivais, 

não fui em muitos, mas éh, quando fui gostei.” 

Entrevistadora: Quais as suas experiências com esses eventos? 
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  Entrevistado 01: “é uma experiência de imersão, eu acho que o principal assim, claro 

que quando eu fui/vou em shows de bandas que eu gostava, e isso... tem uma questão de 

fidelização também com essas bandas... então, mas é essa questão da imersão e da, e do 

envolvimento com o espetáculo, formando o espetáculo na verdade...” 

Entrevistadora: Qual frequência participa de grandes eventos?  

Entrevistado 01: “Olha eu acho umas três vezes por ano, duas vezes por ano, por ai” 

Entrevistadora: Como foi a sua participação no Rock in Rio?  

Entrevistado 01: “foram duas né, em 2015 e 2013. Então foi... a primeira evidente foi 

uma experiência muito interessante no local, mas foi gerada a partir de um descontentamento 

nosso...por que  quando a gente comprou o cartão inicial, né e era para ser para assistir o 

Bruce Springsteen ai a gente comprou, se planejou e uns meses antes eles alteraram a data do 

show do Bruce Springsteen e ficamos com o cartão da data, quer dizer... na verdade a gente 

podia escolher data, mas a gente ... ( esposa completa a gente já tinha comprado passagem, 

hotel tudo...) Então foi uma experiência assim... não foi completamente positiva... né porque 

dai a gente foi do Bon Jovi que dentro das opções era a que, aceitável... então foi assim, estar 

no Rock in Rio foi muito legal.. Né o....” 

Entrevistadora completa, tanto é que voltaram né?  

Entrevistado 01: “Isso, o ambiente é muito bom, e.... é.... Só que claro né, são 

experiências que as vezes ficam marcadas por essas questões, tu comprou para ver um cara 

que tu é fã e acabou assistindo um que tu não é fã, mas que ouve. Não foi completo diria. 

Tanto que a segunda vez que a gente foi teve é.... a gente foi novamente porque tinha a 

questão do envolvimento do local.” 

Entrevistadora:  Então isso que é a próxima pergunta, o que te levou a participar do evento?  

Foi artista? Foi a companhia?  

Entrevistado 01: “foi imersão lá, mais eu acho, estar presente no local e vivenciar 

aquele momento e porque assim no caso do segundo Rock in Rio né, que foi que agente foi, a 

gente foi ver o Rod Stewart o Elton John que são grandes músicos, cantores, mas a gente não 

é fã, deles também então não foi exatamente...” 

Entrevistadora: mas foi mais pelo evento em si então? 

Entrevistado 01: “foi mais pele evento como um todo” 

Entrevistadora:  Então já ia te perguntar: as tuas lembranças da ultima edição, de 2015? 

Entrevistado 01: “é foi o show do...  um show que eu não esperava muito que era o 

show do John Legend que foi um show muito bom assim...  Marcante também a gente foi com 
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um casal de amigos, então foi... legal, também vivenciar isso com outras pessoas conhecidas 

né, eee ai muita diversão (risos) acho que é o que envolve o ambiente” 

Entrevistadora: Voltaria a participar 2017?  

Entrevistado01: “é tem, a gente ta aguardando. né as bandas que vão... mas ai depende 

muito da banda para a gente ir... Porque é um gasto né, é um gasto e claro que tem outros 

eventos, tem o Lollapalooza... tem outras possibilidades de eventos né” 

Entrevistadora: Mas tento condições, dinheiro e sento atrações (boas) iria?  

Entrevistado 01: “ É vale a pena, eu sempre digo que não é porque o Rock in Rio  não 

é mais o de 85, que deixou de ser um espetáculo.”  

Entrevistadora: é que tem vários estilos agora  

Entrevistado 01: “Daquela época existam também, só que o pessoal meio que esquece, 

fica lembrando do Queen de outras bandas né...” 

Entrevistadora : Lembra-se de alguma marca no festival? 

Entrevistado 01: Siim  

Entrevistadora : Como a marca estava participando? 

Entrevistado 01: “Acho que patrocinadora, eu não se tava apoiando ou patrocinando, 

mas é marca de cerveja”  

Entrevistadora: a Heineken  

Entrevistado: “não sei se posso falar marca”  

Entrevistadora: Pode  

Entrevistado 01: “ Heineken, Coca-Cola era refrigerante” 

Entrevistadora: não era a Pepsi  

Entrevistado: “Era Pepsi ou Coca-Cola? Eu não tomei refri”  

Entrevistadora: é da ultima edição é a Pepsi  

Entrevistado 01: “é para tu ver que eu não tomei refri e tinha uma universidade 

apoiando a Estácio.. é... não sei se lembro de mais alguma coisa. A gente toma  Heineken e 

esquece do resto.” (risos)   

Entrevistadora : Como tu viu a marca no evento? 

Entrevistado 01: “Consumindo (risos) ah verdade que eu lembrei agora que tinha um, 

salas, tinha a loja Americanas, tinha Taco, uma coisa de roupas né, é taco né? E a própria 

marca Rock in Rio, que é uma marca, então eu vi em stands e também sendo vendido e no 

local.”    

Entrevistadora: Algumas dessas marcas que ti viu, tu já consumia essa marca? Consome?  
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Entrevistado 01: “Sim, lojas americanas a gente acaba consumindo né, a própria 

Heineken e é principalmente as que eu vi são as que eu... consumia. Bob’s eu acho que dos 

hambúrguer, que eu não consumo, mas eu vi lá,” (risos)  

Entrevistadora: E quando falo da marca, tu consumo tu te lembra do festival? Das 

experiências que tu viveu lá?  

Entrevistado 01: “Não, não só a marca Rock in Rio né, essa sim ela ta bem colada... 

mas não.”   
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APÊNDICE C - ENTREVISTA 02 

 

Entrevistadora: eu começo fazendo perguntas mais pessoas para entender um pouquinho da 

tua cultura, o contexto.  

Entrevistadora: O que você costuma fazer? Como é seu dia-a-dia? 

 Entrevistado 02: “ Ta, am.. eu costumo vim para faculdade, eu passo maior parte do 

meu tempo na faculdade né, mas além disso eu entrar bastante nas redes sociais, vejo 

televisão, mas não muito, eu vejo mais séries, principalmente na Universal ou/e na Fox, eu 

também gosto bastante de música, então eu escuto música o tempo inteiro que eu tenho livre, 

músicas de todos os tipos e essa cultura de ouvir música vem muito da minha mãe, que é 

desde que eu sou pequena que a gente escuta música...”  

Entrevistadora: Tu  tem alguma crença/religião? Qual e qual a importância disto na tua vida? 

De que forma influencia?  

 Entrevistado 02: Não  

Entrevistadora: Você considera ter um estilo específico na forma de se vestir? (esportivo, 

casual, elegante, formal, etc.) 

Entrevistado 02: “ eu acho que casual, mas não tenho um estilo especifico, visto o que me 

fez me sentir bem.” 

Entrevistadora: Qual tipo de você música costuma escutar? 

 Entrevistado 02: “Ah eu gosto bastante de música latina, isso é o que eu mais escuto 

assim, tipo Reggaeton essas coisas, mas eu também escuto Rock, ai mais anos 80, mais da 

época da minha mãe, 70/80 e pop em geral assim...” 

Entrevistadora: Em que ano nasceu? 

 Entrevistado 02: 1995  

Entrevistadora: Qual estado brasileiro passou a maior parte da sua vida? Acha que segue as 

tradições deste estado?  

 Entrevistado 02: “ eu passei a maior parte da minha vida no Rio Grande do Sul, e... em 

partes , a única tradição mesmo que eu sigo do estado é tomar chimarrão, o resto não.” 

Entrevistadora: O que considera importante na sua vida: diversão, trabalhar, guardar dinheiro, 

viajar, investir seu dinheiro, etc.?  

Entrevistado 02:  “Éh eu gosto bastante é de viajar, de diversão, mas para isso precisa 

trabalhar, então eu estudo, trabalho para poder viajar e me divertir.” 

Entrevistadora: Quais marcas você consome?  
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 Entrevistado 02: (pensativo) 

 Entrevistadora: É quais que tu lembra  

 Entrevistado 02: “Marca de cerveja, consumo Polar, que tem aqui do Rio Grande do 

Sul, mas eu não sou muito ligada a marca de alguma coisa, eu tomo outras cerveja... Meu 

telefone que é Motorola, gosto bastante, minha câmera que é Canon , que eu também gosto 

bastante, agora marcas especificas assim eu não sei mesmo.” 

Entrevistadora: Tu te considera  fiel a alguma marca, gosta da dela a ponto de não trocá-la por 

outra? 

 Entrevistado 02: Não  

Entrevistadora: Quais marcas você gosta e quais as experiências que teve que fizeram gostar 

da marca? 

 Entrevistado 02: “Eu gosto bastante da Azul  Linhas Aéreas, porque várias vezes eu 

viajei e eles, toda vez que deu algum problemas eles resolveram muito rápido... E.. eles dão 

comida que eu gosto (risos ) isso é importante. Deixa eu vê... Tá tipo marca que não é do 

Brasil, eu até usei isso na, a Carol vai escutar isso depois, na disciplina da Carol, é tipo a 

DisneyLand Paris, que tipo foi uma marca que me conquistou desde a primeira vez que eu fui, 

sempre que eu puder eu vou voltar lá, então... é então acho que é isso” 

Entrevistadora:  E quais que tu não gosta? E quais experiências que teve com a marca que a 

fizeram não gostar dela?  

 Entrevistado 02: Marcas que eu não gosto... Ah que difícil.  

 Entrevistadora:   Ah se tu não lembrar não tem problema.  

Entrevistado 02: “Ah agora eu não lembro, assim para eu dizer eu odeio essa marca.” 

Entrevistadora:  Quais os valores que considerada de uma marca? 

 Entrevistado 02: “confiança e credibilidade, porque se não me passar confiança eu não 

vou gostar ou eu vou com o pé atrás isso que é ruim para começar.” 

Entrevistadora:  É então o que tu considera para distinguir uma marca boa de uma ruim seria 

isso? 

 Entrevistado 02: “ É acho que sim.”  

Entrevistadora: Quais suas atividades de entretenimento, o que gosta de fazer nas horas de 

lazer?  

Entrevistado 02: “Eu gosto de ir em Shows, peças de teatro, amm eu gosto de toc...ar 

violão, eu gosto de tomar mate, eu gosto de ir no cinema, de passear no shopping, ahh é por 

ai.” 

Entrevistadora: Costuma ir a shows e festivais de música? 
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 Entrevistado 02: sim  

Entrevistadora:  Quais as suas experiências com esses eventos?   

 Entrevistado 02: Muito boas (risos) Ammm ta, Vou falar mais sobre as experiências 

agora?  

 Entrevistadora:  Pode falar  

 Entrevistado 02: “Ta amm... Desde de o primeiro Show que tipo show internacional 

que fui, eu tinha 10 anos, que foi o show do RBD e era uma coisa que eu nem sabia que 

existia na época, que foi tipo, a minha mãe sabia que eu gostava do RBD, ela viu que eles iam 

vim para Porto Alegre e me falou assim: Ah vamos, tu não quer ir ver, tu  não gosta tanto 

deles? E eu falei sério que eu posso, eu não fazia ideia que eu poderia ver eles assim, e ai tipo 

ela sim vamos. Ai foi eu minha mãe e meu pai, isso foi em 2006, sim na aula aquele dia tava 

comemorando 10 anos e a gente foi no show do RBD e tipo aquilo me conquistou, sabe aquilo 

foi o supra sumo da minha vida, e sempre que eu posso ir em algum show eu vou, sendo show 

internacional ou nacional. Antes eu já devia ter ido em shows nacionais, mas eu não me 

lembro. É foi a partir daquele momento que marcou na minha vida assim, tanto que eu decidi 

que eu queria trabalhar com produção de shows e eventos e produção audiovisual, por causa 

disso, que veio dai sabe? Do show do RBD.” 

Entrevistadora: E com que  frequência tu participa de grandes eventos?  

 Entrevistado 02: “ Ah acho que de dois em dois meses pelo menos eu vou em algum 

show, sendo em Santa Maria ou em Porto Alegre ou até mais longe dependendo do show.” 

Entrevistadora: Como foi a sua participação no Rock in Rio 2105?  

 Entrevistado 02:  “Ah sim, foi muito boa. Porque tipo... AH eu não esperava que fosse 

tão bom quanto foi sabe? Tipo eu achava que ia ser, meio assim fila para tudo, muita gente, 

mas não é nada disso sabe? Tipo tudo muito organizado, tudo dando certo sabe? Ah então tipo 

foi muito bom a ponto de tipo ano que vem a gente quer voltar, já está se planejando para 

voltar ano que vem.” 

Entrevistadora:  O que te levou a participar? (algum artista específico, tipo de música, amigos 

etc.) 

Entrevistado 02: “ O quem elevou a participar foi a minha mãe basicamente, tipo 

obviamente eu já queria ir no Rock in Rio, mas a ideia principal foi dela, então a gente foi na 

noite que tinha os artistas que ela mais gostava, que foi a noite que tinha o Elton John o Rod 

Stewart Seal e Paralamas do Sucesso, era os quatro principais, e a gente tinha tentado ir em 

2013 só que a gente não conseguiu ingresso, foi é...  

Entrevistadora: é muito difícil né?  
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Entrevistado 02: Tanto que em 2015 eu tinha que faltar aula porque tinha que comprar 

o ingresso sabe? E em 2013 a gente queria ir no Bon Jovi, a noite do Bom Jovi, só que a gente 

não conseguiu dai a gente acabou indo no show do Bom Jovi em São Paulo que teve em 

separado, mas desde ai que já queria ir.  

Entrevistadora: Então tu tem boas lembranças? 

 Entrevistado 02: Sim, praticamente só boas lembranças. Não tenho nada de dizer de 

ruim.  

Entrevistadora: Então tu já contou um pouquinho de como foi tu ter participado do evento e 

voltaria a participar né?  

 Entrevistado 02: Siiiiim  

Entrevistadora:  Tu lembra de alguma marca inserida no evento? 

Entrevistado 02: Sim eu lembro de várias, várias me chamaram a atenção, uma é a 

Heineken que era a patrocinadora de cerveja, gostei bastante dos copinhos e do stand deles 

que tinha que se tu levasse 10 copos tu podia participar de um prêmio, eu ganhei prêmio, que 

eu acho que era... era... não lembro se era um chaveiro ou um bottom, algo assim. Eu ganhei 

tinha que girar uma roleta lá, minha mãe, minha prima e o marido dela não ganharam (risos) 

Ahh deixa eu ver.. a Pepsi também era patrocinadora dos refris, eu lembro da Pantene que 

tava dando amostra de shampoo e coisa que era com a Ivete Sangalo, então me chamou a 

atenção e também a Volkswagen que para mim me chamou muito a atenção porque era o 

stand que tu podia entrar e tocar guitarra e como eu toco guitarra foi.. tipo.. parecia um 

estúdio que tu entrava e quem estava na tua frente podia colocar o fone e ficar escutando o 

que tu tava tocando, dai a minha mãe ficou lá escutando e tirando foto de mim... e eu gostei 

muito de estar lá.. e deram uma tatuagem dessas que sai sabe.  Que são as marcas que mais eu 

me lembro.  

Entrevistadora:  Tu consome essas marcas? Passou a consumir? Consumir mais?   

 Entrevistado 02:  Eu consumo Heineken, porque a cerveja e tal, mas Pepsi não sou 

muito fã, eu prefiro tomar Coca, inclusive, mas não me ajudou. A única coisa q eu guardei foi 

a garrafinha da Pepsi que era muito bonitinha. Agora a Pantene não, não passei a consumir, 

nem a Volkswagen tipo a gente continua com os carros da outra marca.  

Entrevistado 02:   Quando falo da marca o que você lembra do festival? Tu associa com o 

festival?  

Entrevistado 02:   Sim, sim isso me guardou bastante, tipo principalmente a 

Volkswagen, que não uma marca que eu goste assim... tanto é que a minha família sempre 
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teve caro da Chevrolet, então para mim Volkswagen... Então eu sempre lembro que tinha a 

cabine deles lá e que tinha para tocar guitarra, isso que eu lembro... 

Entrevistadora:  Quando fala da marca tu lembra então das experiências que tu viveu lá no 

Rock in Rio?  

Entrevistado 02:   Aram, sim.  

Entrevistadora:  Outras experiências, então que tu teve? (lembrou depois)  

 Entrevistado 02:  Tinha a própria marca do Rock in Rio vendendo seus produtos lá, 

que eu comprei muitas coisas, comprei camiseta, aqueles abridores de cerveja, amm teve imã 

de geladeira, tinha várias coisas... E eu lembrei agora que uma parceria com a Gol, mas não 

me chamou a atenção que era pareceria assim, tipo que tu podia comprar para o Rock In Rio 

2017 já de lá e meio que... eu não me iterei direito disso, mas me arrependi de não ter 

comprado dos ingressos do rock in rio 2017 já de lá.  

 Entrevistadora:  Já dava para comprar do próximo?  

Entrevistado 02:  Dava, só que dai tu compra e não escolhe nem o dia  

Entrevistadora:   é por causa das atrações né?  

Entrevistado 02:  É, só que dai, tipo eu me arrependi, e eu também não me cadastrei 

para comprar já... Eu acho que vou ter que entrar na fila de novo, tenho que dar um jeito, 

mas... se não me engano quem já comprou tem prioridade para comprar de novo, sabe?  
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APÊNDICE D - ENTREVISTA 03 

 

Entrevistadora: Eu começo com perguntas mais pessoais que é para conhecer um pouquinho 

do meu entrevistado.  

Entrevistadora:  Minha primeira pergunta é o que costuma fazer? Como é seu dia-a-dia? 

 Entrevistado 03: Bem meu dia-a-dia é puxado, porque eu moro em uma cidade muito 

grande, onde tudo é muito complexo, é... para gente se deslocar de algum lugar para o outro é 

muito difícil, éhh e eu moro em um bairro na Barra da Tijuca onde não se faz nada a pé, tudo 

a gente precisa de carro. Eu estou longe da minha família, não posso contar com ninguém 

aqui, em função do trabalho do meu marido acabo que ( áudio falhou, mas se entende que 

acaba que a entrevistada faça as coisas) .... Então eu sou motorista, professora (risos) tenho 

uma empresa aqui no rio que eu trabalho, meu dia eh... começa muito cedo, eu acordo as seis 

da manhã, levo as crianças para a escola, de lá eu vou para academia fico até as nove, as dez 

eu vou para meu atelier onde eu atendo fico até as seis da tarde.. Huuum eu me programei 

para que minha vida fosse toda num raio de 5km, então meu trabalho é muito perto, a escola 

das crianças é muito próxima, minha academia é próxima, o shopping que eu frequento é ao 

lado da minha casa, a praia ta próxima também, então raramente eu me desloco para longe do 

meu bairro poque eu consigo resolver a minha vida toda daqui.  

Entrevistadora:  Tu tem alguma crença/religião? Qual e qual a importância disto na tua vida? 

De que forma influencia?  

Entrevistado 03: Eu sou católica e gostaria de ser mais praticante como eu era antes de 

casar e constituir minha família. Como meu marido tem uma outra visão, ele é católico 

também e não é praticante, então a gente acaba se afastando um pouco. A minha... eu vi um 

vídeo esses dias excelente que eu me identifiquei muito que fala que minha religião é o 

respeito, eu respeito todas as religiões, todas as tribos, todas crenças e acho que é melhor 

pratica da religiosidade é a solidariedade,  o respeito ao próximo. E assim vejo muita gente 

que está sempre na igreja e na hora de praticar, de colocar isso na prática, em relação aos/as 

pessoas, em relação... até pessoas bem próximas éh... hummm...  a coisa não funciona bem 

assim. Então acho que o melhor maneira da gente praticar é a gente ter uma espiritualidade 

neste sentido, elevada, de fazer o bem, de ser uma pessoa correta, não necessariamente a 

prática de... da oração que é uma coisa que também é constante na minha vida, o que eu não 

tenho conseguido é frequentar a igreja como eu gostaria, o ambiente.  
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Entrevistadora:  Você considera ter um estilo específico na forma de se vestir? (esportivo, 

casual, elegante, formal, etc.) 

 Entrevistado 03: Beemmm tu me conhece há bastante tempo... eu tenho estilo que 

mais casual, eu acho. Não sigo, nem nunca segui moda, eu gosto... eu uso as coisas que eu me 

sinto bem, gosto de praticidade. Nunca segui um padrão assim... ou copiei alguém, até acho 

que tenho um estilo singular, que invento moda, até por trabalhar nesse ramo já há um bom 

tempo, me desviei do meu caminho da advocacia pra seguir essa paixão... então eu me 

identifico muito com esse universo. Desde muito nova, muito jovem com 12/ 13 anos eu 

queria desenhar as minhas roupas, queria costurar, queria inventar moda.  Esse é meu lema... a 

gente tem que ser o que é, não pode querer copiar ninguém, querer ser ninguém, tem que ser 

autentica. Eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de usar maquiagem, cabelo 

arrumado, mas isso é uma coisa que é para mim, não me importa muito o que as pessoas estão 

achando ou análise ao meu respeito. 

Entrevistadora:  Qual tipo de você música costuma escutar? 

Entrevistado 03:  Eu tenho um gosto bem eclético, porque aqui no Rio eu voltei a fazer 

que é uma coisa que eu tava já um tempo querendo, aqui eu tive oportunidade, porque aqui é 

uma metrópole e tudo que a gente quiser a gente consegue fazer, o que quiser comer, o que 

voece quiser conhecer, coisas diferentes, pessoas diferentes, exóticas. É um mondo dentro de 

uma cidade, então em função disso eu acabo curtindo todo o tipo de música, porque é isso que 

a gente faz lá. Mas para ouvir, sentar e escutar... eu gosto muito de MPB, especialmente  

Cássia Eller, Maria Gadú, eu gosto de muita coisa nesse sentido assim... Principalmente vozes 

femininas. E curto muito Rock in Roll, com certeza Beatles, Elvis Presley, os mais antigos. 

Rock nacional, eu adoro. Enfim eu vivi os anos 80, que eu acho que faram anos muito ricos 

nesse sentido da criação, da... Anos 80 foram muitos férteis em relação a cultura.  

Entrevistadora:  Em que ano nasceu e qual estado brasileiro passou a maior parte da sua vida? 

Acha que segue as tradições deste estado?  

Entrevistado 03:  eu nasci em 1969, o estado que passei mais tempo da minha vida foi 

o Rio Grande do Sul, onde eu nasci e cresci. Já estou fora da minha cidade, da minha terra 

natal e do Rio grande do Sul a uns 10 anos, mais de 10 anos eu estou fora, mas na medida do 

possível prefiro cultuar as tradições, é um pouco mais difícil aqui. Esse ano na semana 

farroupilha eu descri um CTG aqui no Rio de Janeiro, fui a um evento foi muito interessante, 

acho que... muito esforço para chegar perto de algo que seria um fandango, mas que eu até me 

diverti porque na verdade, meio fajuto, porque feito por pessoas daqui, que até são filhos de 

gaúchos, entendem alguma coisa, mas não é.. não é estar no Rio Grande do Sul, e aos 
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domingo eu gosto de fazer um churrasco, ouvir uma música gaúcha. Meu marido apesar de 

ser carioca aprendeu a amar essa terra e os costumes, então ele me acompanha nesse sentido. 

Acredito que ele se identifiquei mais com o Rio Grande do Sul do que com o próprio Rio de 

Janeiro, que é uma cultura realmente muito rica e muito aconchegante digamos assim, abraça 

a gente.   

Entrevistadora:  O que considera importante na sua vida: diversão, trabalhar, guardar dinheiro, 

viajar, investir seu dinheiro..? 

 Entrevistado 03:  eu considero importante, cuidar da saúde para que a gente possa 

correr atrás das outras coisas, não acho importante... eu acho importante a gente ter uma 

segurança, a gente poder dar uma boa educação para os filhos a gente poder curtir,  poder  

viajar, até porque a cidade onde eu moro... é uma cidade com o custo de vida mais alto do 

Brasil, então as escolas são muito caras, o mercado é muito caro, mas acho que de maneira 

nenhuma a gente pode deixar de viver para guardar dinheiro, considero importante a família a 

cima de tudo... estarmos juntos, com saúde, até porque essa coisa da gente viver longe da 

nossa família, depois que nós  formamos um núcleo... e você vai saber disso Verônica quando 

você constituir a tua família, que a nossa família, o núcleo que a gente forma passa  a ser a 

nossa família, e a gente jamais vai desgarra da mãe, e do pai e dos irmãos, mas da maneira 

como nós vivemos longe de todos a gente acaba se unindo muito e se ajudando, acho que isso 

para mim não tem preço, isso é o mais importante a união da família, um ajudando ao outro. 

Especialmente porque só podemos contar uns com os outros aqui, é isso que acontece, no 

meio que eu vivo que o meio militar, as minhas colegas vivem o mesmo dilema que eu, de 

estar longe da terra natal, estar longe da família dos pais. Então acaba que nós fizemos aqui 

uma grande família, a gente se ajuda, a gente se conforta, as gaúchas se reúnem para tomar 

chimarrão, para matar a saudade da terrinha, falar as ultimas fofocas da cidadã...  

Entrevistadora:  Quais marcas você consome?  

 Entrevistado 03:  marcas? Seria de... mais especificas de que? Roupas, artigos de 

limpeza, comida? Tem como especificar?  

 Entrevistadora:  Não, é bem geral mesmo, assim quando fala em marcas o que tu 

lembra assim, quais tu lembra assim... quais as principais, que tu... quando falo em marcas o 

que mais tu lembra?  

 Entrevistado 03:  Eu lembro do meu mundo aqui, moda, o que eu consumo de marca 

em relação a moda. Então eu gosto muito das marcas que eu trabalho aqui Malaguetta, 

Limelight, Morena Rosa, Maria Valentina... Justamente porque está relacionada ao meu 
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universo, então é só isso associar... Mais uma marca que eu gosto muito de... por exemplo na 

alimentação a gente consome muito Sadia, 

Entrevistadora:  Tu tem alguma marca que tu seja fiel a  ponto de não trocá-la por outra? 

Entrevistado 03:  Tenho, tem coisas que nós consumimos na alimentação que gente não 

abre mão independente do preço... que é o iogurte Ninho, Ovomaltine que é um chocolate um 

pouco mais caro, que a gente também não abre mão. Não abro mão do sabão em pó OMO, 

porque são... independente do valor eu não olho o preço, é o que vou buscar no mercado, 

sinceramente tem coisas que gente não pode abrir mão da qualidade. 

Entrevistadora:  Tu sabe alguma experiência que fez tu gostar ou não gostar de uma marca.?  

 Entrevistado 03:  Siiim.. é tive uma experiência amarga com um sorvete local aqui nós 

compramos em um mercado era para uma festa para um numero de pessoas.. é um grande 

numero de pessoas e nós costumamos aqui ter uma certa fidelidade com o sorvete daqui. Ai 

eu comprei essa marca e foi desastre, sinceramente eu não lembro a marca, faço questão de 

esquecer, mas foi um desastre, eu penso tem coisas nessa vida que não tem preço, como os 

sorvetes da Kibon,  por exemplo.  Então isso me fez ter a certeza que não da para trocar.. 

sorvete tem que ser da Kibom.  

Entrevistadora:  Quais suas atividades de entretenimento, o que gosta de fazer nas horas de 

lazer?  

Entrevistado 03:  Nossa tem tanta coisa para fazer aqui, Verônica, mas assim nós 

gostamos muito de ir à praia, nós temos um clube muito bom. Como no Rio de Janeiro faz 

pouco frio a gente consegue curtir muitos essas atividades aquáticas digamos assim... Mas 

gostamos de praticar esportes, todos juntos.  Como a gente.. como te falei a gente está em um 

grupo, eu moro numa vila militar, as minhas vizinhas são todas companheiras de luta e de fé, 

uma coisa que a gente faz muito aqui é se reunir para fazer churrasco, para tocar violão, um 

na casas do outro. Tem bares maravilhosos aqui, bares temáticos, mexicanos, é... nossa coisas 

incríveis para fazer nessa cidade... então nunca nós ficamos em casa num fim de semana, 

trilha também, escalada de pedra, entrar no mato... essas coisas todas a gente gosta de fazer.. e 

o mais interessante é quando o casal curte as mesmas coisas... então a gente se diverte muito 

juntos e isso que é importante. É uma vida muito boa não troco por outras.  

Entrevistadora:  Você costuma ir a shows e festivais de música? 

Entrevistado 03:  Siiim, como a oferta aqui é muito grande, a gente pode escolher o show 

q gente quer ver, estou com meu ingresso comprado para o Nando Reis em novembro, e 

estudando a possibilidade de ir assistir Guns N’ Rose, que é um show que eainda está muito 

caro, e a gente está tentando achar uma maneira de baratear esse show, mas o Nando Reis o 
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ingresso já está na mão.  E o Rock in Rio que é um festival que nós já fomos a 5 ou 6 edições, 

em função da facilidade, o festiva acontece no meu bairro, então tudo é muito fácil aqui é 

muito próximo, da minha varanda eu escuto as músicas do Rock in Rio para você ter uma 

ideia, nada mal (risos). Outra coisa que acontece muito aqui no Rio são shows gratuitos na 

praia, ao ar livre, no Réveillon sempre tem show, em Copacabana e na orla da Barra da 

Tijuca.. é shows nos parques, mas não é show de amadores não, é show assim de Titãs ,então 

isso é uma coisa que a cidade também proporciona, quem por algum motivo não tem a 

oportunidade de assistir grandes shows  eles proporcionam desta forma de popularizar 

digamos assim, fazer com que todo mundo tenha acesso.  (..) A cidade tem muita coisa boa, 

realmente a prefeitura faz festivais, faz eventos, as rádios fazem também que claro que é 

galerão assim, mas poxa de Rolling Stones na praia de Copacabana, há uns anos atrás, show 

gratuito pra ti ter uma ideia, então são coisas que só uma cidade assim para acontecer, e é todo 

o final de semana é só você pesquisar no jornal na internet que ta pipocando, todo o final de 

semana que você quiser assistir um show bom, ta rolando.  

Entrevistadora:  Quais as suas experiências com esses eventos?  positivas?   

Entrevistado 03:  Sim sempre positivas, nós nunca fomos por exemplo sozinhos, a 

gente sempre vai entre dois, três, quatro casais e é tudo uma festa o Rock in Rio então é um 

festival assim que é... não tem como explicar, é uma multidão, tudo acontece de uma maneira 

assim... é tudo tão organizado, cada vez mais a gente vê crianças nesses festivais, que era uma 

coisa que antigamente a gente não via, o último agora nós fomos assistir A-há e 

concidentemente, e no mesmo dia tinha Katy Perry , acabamos vendo o show da Kate Perry, a 

quantidade de menininhas assim entre 7 e 10 anos que tinha assistindo o show era 

impressionante e perigo nenhum e muita gente, uma multidão. Eles chamam de cidade do 

Rock justamente porque tu, se tu .. entre um show e outro você pode ir num restaurante jantar, 

você pode ir para roda gigante, você pode descansar num lounge ou seja tem mil maneiras da 

gente.. mil coisas para gente fazer lá dentro. As pessoas meio que acampam... levam canga, 

travesseiro, quem quiser dormir dorme no meio do show, coloca o celular para despertar 

naquele show que interessa. É muito louco, só vivendo mesmo para entender.  

Entrevistadora:  A próxima pergunta então era para ti contar um pouquinha então da tua 

experiência no Rock in Rio 2015, ai tu já falou um pouco... se quiser falar mais um pouco 

também.   

Entrevistado 03:  Claro, o primeiro Rock in Rio que nós assistimos, foi... nós morávamos 

em Pirassununga interior de São Paulo ou em Santa Maria eu não lembro direito, viemos para 

casa da minha sogra só para curtir o festival e foi uma grande aventura, porque era nosso 
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primeiro Rock in Rio. Nós pegamos um ônibus em Niterói especifico para o Rock in Rio o 

ônibus lotado de Roqueiros, as pessoas vieram cantando de Niterói até a Barra da Tijuca, foi 

muito bacana, uma experiência assim maravilhosa. Eu entrei na Cidade do Rock andei, dei 

cinco passo e encontrei amigos de Santa Maria, que dançavam comigo no grupo italiano o 

Felice Itália   ai foi uma emoção tão grande que nós não nos víamos a muitos anos... porque 

dois estavam morando aqui no Rio, os outros dois em São Paulo e eu em Santa Maria, então 

foi uma emoção muito grande, foi uma gritaria, uma confusão e ai não nos largamos mais, 

passamos o show todos juntos. E de lá para cá é sempre uma experiência positiva, os ídolos 

né? Ah eu lembro que no Rock in Rio anterior  a  esse último agora de 2015 eu fui assistir 

Bom Jovi, meu sonho, eu fiquei vidrada, eu não conseguia parar de olhar para aquele Deus 

Grego (risos) aquela noite eu só fui por ele... eu sei que foi muito louco assim... E durante o 

Show meu marido foi ao banheiro e não voltou, ele tinha chegado de uma viagem de trabalho, 

uma viagem do exterior , ele tava muito cansado e tomou umas duas cervejas e foi ao 

banheiro, ele apagou na porta do banheiro, dormiu sentado e eu esqueci dele porque eu tava lá 

vidrada no Bon Jovi então foiii muito engraçado. Tem situações inusitadas assim, essa agora 

de 2015 nós pegamos chuva do inicio ao fim do show e mesmo assim foi maravilhoso. E uma 

coisa interessante que aconteceu é que quando fomos comprar capa de chuva não tinha mais, 

porque aquela multidão comprando capa de chuva... ai meu marido que é meio Magaiver 

arrancou umas lonas de propaganda acho que da Oi ou da Tim e nós fizemos uma barraca, eu 

tenho filmagens e fotos da gente embaixo da barraca assistindo, dançando e cantando naquele 

barral, mas assim a gente está num lugar desses tudo ta bom, tudo é festa. Igual um pinto 

encharcado, mas feliz da vida e parece que ai é que com mais emoção. Maravilhoso, eu 

recomendo para quem puder, para quem quiser... é juntar as economias, chutar o balde e vir 

curtir o Rock in Rio, porque é algo assim surreal, inesquecível. Outra coisa bacana é o visual 

eu incorporo a roqueira, eu sempre vou com uma bota preta uma calça de couro, toda de 

preto. Esse ano eu fui com uma calça toda rasgada para entrar no clima, porque a gente chaga 

lá é tanta gente entranha Verônica, é tanta gente louca que tu nem imagina... que tu nem 

imagina que possa existir na face da terra  (risos).  

Entrevistadora:  Qual o motivo te levou a participar do evento (algum artista específico, tipo 

de música, amigos etc.) 

 Entrevistado 03: Bem o primeiro eu fui impulsionada, com  o objetivo assim eu pensei 

o seguinte... Poxa uma oportunidade única éhhh na época eu não imaginava que o Rock in Rio 

ia ser uma festa fixa que acontece de dois em dois anos, eu achei que aquilo poderia terminar 

a qualquer momento. Eu acho que na vida que a gente não pode deixar passar, tem coisas que 
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agente tem que fazer. Agora aqui por exemplo  rolou as Olimpíadas aqui no meu bairro e não 

tem cabimento a gente deixar de viver, alguma coisa única e sabe lá quando vai acontecer. E 

os próximos os outros que vieram depois foi porque ai depois a gente sente o gostinho de uma 

coisa assim tão única a gente quer repetir sempre. Mas com certeza o que motiva muito são as 

bandas assim a gente escolhe, a gente pode escolher o dia que a gente quer. As vezes a gente 

escolhe aquele dia em função de uma banda e as outras nem são tão boas, mas a gente quer 

ver aquela. Foi o que aconteceu com o show do A-há , a gente foi assistir o show do A-há 

naquela mesma noite era a Katy Perry que para mim foi uma grande surpresa, positiva o show 

dela e magnifico, ela canta muito, ela dança é um espetáculo assim a parte, vou dizer que 

valeu a noite em função do show da Katy Perry. Que é um show que a principio eu não tinha 

tanto interesse, eu fui para ver o A-há que é uma banda da minha época, mas assim a gente 

tem que dar chance né para conhecer outras coisas na vida e foi isso que aconteceu e fui pega 

de surpresa, foi maravilhoso.  

Entrevistadora:  Então participaria da próxima edição, 2017?  

Entrevistado 03: siiim, já estou me programando, as vendas dos ingressos começam... pelo 

menos pela internet me parece que agora em novembro e a gente já está se programando. Eu 

só não fiz isso ai porque estou esperando as bandas confirmarem que elas começam.. algumas 

jpa confirmaram presença. Porque a gente compra para um dia especifico e não pode em outro 

tem que ir naquele dia, então tem assim... tem um dia que é Rock pesado, heavy metal que é 

uma coisa que eu não curto muito éh e tem dias assim que tem bandas mais que tem mais 

haver com a gente. E tem um palco, que não é só um palco, tem o principal e mais dois. Tem 

um palco com bandas nacionais que é muito interessante também, que esse ano também eu 

curti pra caramba achei sensacional fiquei um bom tempo lá no palco Brasil, por que teve um 

show muito ruim lá de uma mulher... uma inglesa maluca e... enfim com certeza, enquanto eu 

estiver aqui ou mesmo que eu não esteja mais aqui no Rio eu faço questão de participar, é 

uma coisa que é como eu disse é uma coisa que a gente tem que viver... nem que seja uma vez 

na vida.  

Entrevistadora:  Tu lembra de alguma marca inserida no evento, e como ela estava inserida?  

 Entrevistado 03: Eu lembro da Coca-Cola, com banner, que eles estavam com venda 

exclusiva da marca lá dentro, inclusive tinha um lugar para fazer foto assim, com um neon 

gigantesco, eu acho que tenho fotos desse neon. Lembro do Bob’s , que é uma marca que não 

sei se tem ai no sul de lanches, que desbancou o Mcdonalds, porque normalmente é o Mc que 

ta lá dentro, esse ano foi o Bob’s, são coisas que me marcaram assim.. comida... tinham filas 

imensas para comprar comida e  a gente não queria ir até a área dos restaurantes, a gente 
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queria ficar por ali mesmo e ai... por isso que eu não esqueci. Lembro de umas garrafas 

gigantes de Coca-Cola. 

Entrevistadora:  A Coca-Cola era das outras edições né? 2015 era a Pepsi. 

Entrevistado 03: Será que era a Pepsi então? Sinceramente eu não lembro, então se era 

pode colocar ai que era, porque eu não lembro (risos), mas eu tenho fotos, eu fiz uma foto. 

Tenho que verificar ou perguntar para meu secretário que tem uma memória melhor que a 

minha (marido) pera ai... ele não lembra não, não lembra de nada... então era Pepsi mesmo.  

Entrevistadora:  Você consome, consumia ou passou a consumir essas marcas que você viu 

lá?  

Entrevistado 03: Eu já consumia, o Bob’s éh a gente consome muito aqui, porque ele ele 

tem um sabor mais caseirinho que o Mcdonalds que a gente tem tentado evitar. Não 

influenciou em nada eh passar a consumir aquilo, realmente era uma marca que a gente já 

consumia.  

Entrevistadora:  Quando falo da marca  essas que tu falou você associa ao festival?  

Entrevistado 03: Olha até associo, porque como eu te disse a gente...nós não 

queríamos investir muito tempo na hora do lanche numa fila ao lado do palco e eu lembro da 

gente nitidamente comendo aquele Bob’s, fizemos um acampamento no chão foi gostoso. 

Associo com certeza. Lembro também de uma loja da Chilli Beans que é uma marca de 

óculos lá no Rock in Rio, que eles colocavam tipo quiosques. Lembro da revista Quem 

fazendo cobertura, acho que é isso.  
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APÊNDICE E - ENTREVISTA 04 

 

 Entrevistadora: Eu começo a entrevista com perguntas mais pessoas, para poder entender 

melhor o meu entrevistado....  

Entrevistadora: O que costuma fazer? Como é seu dia-a-dia? 

 Entrevistado 04: Sou atriz e adoro coisas envolvidas com cultura, meus dias são bem 

corridos pois sempre tenho muitas ocupações, quando não tenho me sinto mal. 

Entrevistadora: Você tem alguma crença/religião? Qual e qual a importância disto na tua 

vida? De que forma influencia?  

Entrevistado 04: Sim sou espírita, desde sempre. E isso influencia muito, pois acredito em 

energias e em outras vidas, reencarnação etc... Influenciando no meu modo de viver a vida. 

Entrevistadora: Você considera ter um estilo específico na forma de se vestir? (esportivo, 

casual, elegante, formal, etc.) 

Entrevistado 04: Não, sou bem eclética 

Entrevistadora: Qual tipo de você música costuma escutar? 

Entrevistado 04: Sou muito eclética, mas gosto de música brasileira. 

Entrevistadora:  Em que ano nasceu? 

Entrevistado 04: 91 

Entrevistadora:  Qual estado brasileiro passou a maior parte da sua vida? Acha que segue as 

tradições deste estado?  

Entrevistado 04: Rio Grande do Sul, não sigo.  

Entrevistadora:  O que considera importante na sua vida: diversão, trabalhar, guardar dinheiro, 

viajar, investir seu dinheiro, etc.?  

 Entrevistado 04: Trabalhar para poder me divertir e viajar.  

Entrevistadora:  Quais marcas você consome?  

Entrevistado 04: Marcas de que?  

Entrevistadora: Qualquer uma, quando falo em marcas o q tu lembra q tu consome? 

Entrevistado 04: Putz, no momento coca-cola.  

Entrevistadora: Ta se não lembra mais de nenhuma não tem problema 

Entrevistadora:  É fiel a alguma marca, gosta da dela a ponto de não trocá-la por outra? 

Entrevistado 04: Não sou, mas quando gosto sigo comprando aquela.  

Entrevistadora: Quais marcas tu gosta? E não gosta? Quais as experiência que teve com elas 

para gostar ou não gostar? 
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Entrevistado 04: Eu gosto de várias, não gosto de Pepsi por exemplo, por gosto 

pessoal.  

Entrevistadora: Não teve nenhum experiência negativa com uma marca que fez com que 

deixasse de gostar? 

Entrevistado 04: Não lembro agora, estou tentando.  

Entrevistadora: Não tem problema.  

Entrevistadora:  Quais suas atividades de entretenimento, o que gosta de fazer nas horas de 

lazer?  

Entrevistado 04: Ir ha praia, sair para comer...  

Entrevistadora:  Costuma ir a shows e festivais de música? 

Entrevistado 04: Shows 

Entrevistadora:  Quais as suas experiências com esses eventos? 

Entrevistado 04: Sempre boas porque são artistas que eu gosto 

Entrevistadora:  Qual frequência participa de grandes eventos?  

Entrevistado 04: De 2 em 2 meses 

Entrevistadora:  Como foi a sua participação no Rock in Rio 2015?  

Entrevistado 04: Foi muito legal, eu adorei o evento, eu trabalhei nele, mas tive mais 

tempo para curtir do que para trabalhar 

Entrevistadora: O motivo que te levou a participar então foi trabalho? 

Entrevistado 04: isso, mas sempre quis   

Entrevistadora: Como foi a experiência de ter participado?  

Entrevistado 04: Foi ótimo, tudo que eu imaginava e via na televisão e eu estava fazendo 

parte, muita gente, muito grande. Só a comida deixava a desejar, coisas caras dentro. Mas 

muito legal.  

Entrevistadora:  Voltaria a participar?  

Entrevistado 04: Sim.  

Entrevistadora:  Lembra-se de alguma marca inserida no evento? 

Entrevistado 04: Net, Desperados, Heineken. Com venda e ações com o público 

Entrevistadora:  Como eram essas ações?  

Entrevistado 04: A desperados eu fiz na área vip dando Desperados para os vips e tirando 

fotos com a polaroid. A Heineken trocava copos descartáveis por brindes. Os outros não sei 

Entrevistadora:  Tu consome essas marcas? Passou a consumir? 

Entrevistado 04:  Já consumia, menos desperados que passei a consumir.  

Entrevistadora:  Quando falo da marca o que você lembra? Associa com o festival?  
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Entrevistado 04:  Bob’s 
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APÊNDICE F - ENTREVISTA 05 

 

Entrevistadora: Bom, eu começo com perguntas mais pessoas que é para entender um 

pouquinho do meu entrevistado.  

Entrevistadora: O que costuma fazer? Como é seu dia-a-dia? 

 Entrevistado 05: Eh, eu trabalho bastante né? Eu trabalho numa agência de 

publicidade, chama Arizona e no dia-a-dia eu vivo para essa empresa e fora da empresa eu 

trabalho também em outros projetos. Éh finais de semana eu viajo e tento viajar umas duas 

vezes por ano para o exterior. Vou bastante também em show de rock e showzinhos de 

amigos na região.  

Entrevistadora: Você tem alguma crença/religião? Qual e qual a importância disto na tua 

vida? De que forma que isso te influencia?  

Entrevistado 05: Não, não tenho não. Eu fui doutrinado  para ser católico, já frequentei 

terreno de umbanda é... igreja evangélica e não acredito nada disso... centro espirita também é 

verdade e eu acredito na física quântica, eu acho que onde tu frequenta, o lugar que tu pisa os 

lugares que a gente e as pessoas com que a gente lidar é que trazem essa energia, eu acredito 

muito em física quântica. Que é a energia do universo ela volta para gente e não na religião 

como um todo, na verdade eu acho que a religião ela é mais voltada para guerra para a 

destruição do que essa energia que existe do universo e consegue absorver do universo. Eu 

acho que viajar para outros lugares, tu pisa em um lugar  tu leva essa energia junto com sigo 

né? Para a sua vivencia, tu consegue trazer coisas como experiências, trabalhos novos é 

amizades novas que vão surgindo, então não é... eu não acredito em religião eu acredito em 

uma física quântica. Então a pessoa ela vai lá Einstein  explicava isso eu acho que eu vou em 

um determinado lugar e eu levo essa energia junto, então eu tô em Los Angeles eu acho  que 

eu trago isso e pode me proporcionar trabalhos novos eu vou para o Egito, eu vou lá e consigo 

viver é aquele momento da pirâmide do Egito e trazer isso comigo e isso vai me abrir um 

monte, um leque de oportunidades novas... então dessa parte de religião era isso  

Entrevistadora: Você considera ter um estilo específico na forma de se vestir? (esportivo, 

casual, elegante, formal, etc.) 

Entrevistado 05: Em relação a vestimenta é... não.. de verdade eu uso o que ta mais em 

cima na prateleira do guarda roupa, não acredito na vestimenta. Eu vou lá e coloco o que 

estiver  mais em cima, lógico eu coloco uma pulseira de coro é... em cada braço uma calça 

rasgada de vez em quando, mas é mais extremamente casual. ( escrito: mais despojado rock in 

Roll)  
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Entrevistadora: Qual tipo de você música costuma escutar? 

Entrevistado 05: o tipo de música é.. bom eu fui criado em Santa Maria e eu tive uma 

grande influência pelos Ramones porque era o que rolava na época em rádio, né eu escutava 

rádio em mil novecentos eeeeeee... bolinha, escutei muito Nirvana, então o estilo musical 

mesmo que eu escuto até hoje é o Punk Rock, não adianta é o Punk o Grunge, mas eu gosto 

do Rock in Roll Rock in Roll mesmo, eu gosto muito de Blues, gosto de Jazz, mas do Jazz ele 

me cansa um pouco porque é muito doutrinado, o Jazz é uma música muito muito certinha, 

muito com muita regra, então o Blues é mais solto e o punk é extremamente o que eu sempre 

quis escutar é como se fosse os Beatles mais, é um pouquinho mais agressivo é isso.  

Entrevistadora: Em que ano nasceu? 

Entrevistado 05: nasci em 1979, é um pouco antes dos anos 80, vivi esse ano essa década 

na verdade com bastante esplendor, foi bem legal.  

Entrevistadora: Qual estado brasileiro passou a maior parte da sua vida? Acha que segue as 

tradições deste estado? 

Entrevistado 05: É desculpa eu não entendi direito, qual estado brasileiro que eu vivi a 

maior parte da minha vida é, pode repetir, por favor.  

Entrevistadora: É isso mesmo, qual o estado brasileiro, Rio Grande do Sul, que você 

passou a maior parte da tua vida, e você segue as tradições desse estado?  

Entrevistado 05: Éh eu vivi até os 21 anos em Santa Maria no Rio Grande do Sul e eu 

tenho 37 anos hoje então eu vivi ahh praticamente 17 anos em São Paulo, então eu vivi mais 

tempo no Rio Grande do Sul, então onde eu passei a maior parte da minha vida foi no Rio 

Grande do Sul, mas é quase dividido porque eu vivi em São Paulo durante 1 ano a menos do 

que no Rio Grande do Sul. É eu sigo bastante tradição do sul ainda, como tentar fazer 

churrasco no chão.  Fiz bastante chimarrão aqui e eu vivo bastante as tradições daqui também, 

como pizza, eu como feijoada na quarta no sábado, vou em qualquer evento que tiver em São 

Paulo, tento ir em exposição... do  Jimi Hendrix, exposição dos Beatles, tento seguir a risca o 

lado cultural de São Paulo, eu vou ao máximo, inclusive já fui até em shows  do Roger Waters 

aqui no Teatro Municipal, então a minha cultura é dividida é eu vivo um pouco de lá e um 

pouco daqui ainda.    

Entrevistadora: O que considera importante na sua vida: diversão, trabalhar, guardar dinheiro, 

viajar, investir seu dinheiro, etc.?  

Entrevistado 05: Eu acho que tudo é importante na verdade, tem que ter  diversão, tem que 

ter o guardar dinheiro, tem que ter... eu acho que todas esses quesitos ai são importantes, mas 

eu acho que a gente não pode esquecer que a gente tem que viver é acima de tudo tem que 
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viver a vida, então a gente tem que trabalhar pra caramba para poder juntar dinheiro ai poder 

viajar e poder fazer curso, poder usufruir que tem é trabalhar para juntar esse dinheiro ai... e 

viajar é um dos maiores investimentos que existe na vida, essa que é a verdade.  

Entrevistadora: Quais marcas você consome, quando eu falo em mais quais q tu lembra do teu 

dia-a-dia?  

Entrevistado 05:  Eu vou ser bem sincero, eu não consumo com frequência éh, mas eu 

considero marca, que são marcas que eu uso bastante o site da Paypal para pagar contas 

online, tirando Paypal, a  Apple porque eu consumo a Apple Music, e tirando isso meu o resto 

eu não uso marca, eu não acredito no consumo de marca, eu sou meio livre em relação a isso, 

então a mídia tenta me vender mas eu não compro, só que se for ver eu acabo comprando ( 

risos) eu uso Paypal pra pagar contas, pra consumir ciberneticamente e Apple Music , porque 

meu Steve Jobs  é um cara fenomenal, o que ele fez não... ta para nascer um cara que vai fazer 

também. Então cara eu consumo todos os álbuns online que existem estão na Apple Music e 

eu vou lá e consumo. Então são os dois que eu falaria que eu consumo mesmo é ...e... e o resto 

é resto... mas falando em relação a  marca ainda eu lembrei aqui é All Star eu uso bastante, eu 

tento comprar sempre, por mais que me faça calo uns meses eu gosto de All Star também... e 

só eu acho  

Entrevistadora: É fiel a alguma marca, gosta da dela a ponto de não trocá-la por outra? 

Entrevistado 05:  Éhh a Apple... é que assim é complicado falar eu sou um cada 

windowsneiros , gosto de windows pra caramba e gosto da Apple no mobile, no telefone. No 

telefone eu não troco por outra marca, Apple Music não troco, a Apple  do telefone eu não 

troco e All Star também não troco é o tênis que eu usei desde o... sei lá dos oito anos e eu 

tenho 37... vou continuar usando. Acho que são as duas marcas que eu não troco Apple e All 

Star.  

Entrevistadora: Tem alguma experiência que fez tu gostar ou desgostar de alguma marca? 

Uma experiência positiva ou negativa? 

Entrevistado 05: na verdade com a All Star não é que eu tive experiência positiva ou 

negativa, o tênis calça bem, né o pé dói, mas tu se adapta a ele e foi uma questão de 

convivência então não teve experiência. Em relação a Apple foi porque quando eu queria ter 

todas as músicas que eu queria eu tava em Ilha Bela um lugar onde não pega internet direto, 

onde tu não tem acesso a música, eu fui lá e baixei o Apple Music e eu tinha todos os álbuns 

que eu queria a meu dispor lá, mesmo a internet pegando mal, as músicas estavam lá. 

Colocava Jone Kech, Metallica, AC/DC e Iron Maiden,  Ramones, o que quisesse estava lá ao 

meu alcance, mesmo com a internet fraca. Então eu não sei como falar... qual foi a 
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experiência boa ou má, ou seja, o All Star não é uma experiência muito boa, porque te 

machuca o pé, mas tu é doutrinado a usar aquele tênis ali e fica condicionado a aquilo ai e tu 

usa ele e eu uso até hoje. E Apple Music é a mesma coisa, na verdade foi no ano passado que 

eu aderi à ela, né porque tinha Spotify e um monte de outras redes de música e o que o Steve 

Jobs, morto já, disponibilizou foi uma rede gigante de um acervo enorme artistas que eu gosto 

muito e estavam disponíveis num acesso com uma internet franca, num lugar que não pega 

muito bem internet e foi isso, então não sei falar qual a experiência boa ou má, mas são as 

duas marcas que eu gosto e que e vou usar sempre.  

Entrevistadora: Quais os valores que considerada de uma marca? 

Entrevistado 05: É os valores eu acho que tem que ser... que eles condizem / condizam, 

falando no português correto) que eles anunciam, que dura bem/ que durem bem, que é que 

eles correspondam com o que eles estão é oferecendo na mídia dentro da publicidade do 

marketing. ( ele volta a falar) Eu acho que a prestação do serviço, o atendimento, é a 

qualificação dessa marca né, porque ela te coloca, ela te presta um serviço muito bom ou se 

ela não prestar um serviço muito bom que ela te atenda é aquele atendimento imediato, que te 

dê uma resposta sabe? O serviço ao cliente, eu acho que isso é bem importante.  

Entrevistadora: Quais suas atividades de entretenimento, o que gosta de fazer nas horas de 

lazer?  

Entrevistado 05:  Em relação a entretenimento é... eu gosto ode viajar, gosto de conhecer 

novos lugares, eu sempre reservo duas vezes por ano pra tentar ir para o exterior, se puder, 

conhecer lugares novos, pessoas novas e explorar novos horizontes.  

Entrevistadora: Você costuma ir a shows e festivais de música? 

Entrevistado 05:  Eu vou bastante, é esse ano mesmo eu já fui em bastante, participei de 

promoção, ganhei promoção mesmo tento já comprado o ingresso. Eu tento ir em todos, essa 

é a verdade eu vou em Metallica, Ramones, The Rolling Stones, mas sempre dentro no rock. 

 

Entrevistadora:  Qual frequência participa de grandes eventos?  

Entrevistado 05: É eu vou em show sempre que eles são disponíveis na verdade, eu tento 

ir em todos... assim os que eu acho é relevantes.  

Entrevistadora:  Como foi a sua participação no Rock in Rio 2015?  

 Entrevistado 05: Eu acho que foi comum, um espectador normal. Tava lá para ver o 

Metallica, ai teve a surpresa de conhecer uma banda nova que foi o Royal Bloond que foi uma 

banda que me surpreendeu muito, eu consegui ficar bem próximo do palco é.. e ai teve o 

Motley Crue  que me surpreendeu bastante, porque é uma banda muito boa, muito foda é 
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antiga, dos anos 80. Que eu não sabia que ia tocar lá, não tinha nem ideia, porque assim eu 

ganhei os ingressos né, para ir ver o metálica. Então é.. a minha participação foi como 

ummmm cara do Rock in Roll normal. Tava lá para ver o Metallica  e tive um monte de 

surpresas, mas com um monte de reclamação, do mesmo jeito como outras pessoas, mas foi 

legal, bem legal.  

Entrevistadora:  A próxima pergunta então seria qual o motivo te levou a participar do evento, 

então foi o artista?  

 Entrevistado 05: Não, é eu sempre quis ver o Metallica e nunca consegui ir antes, 

como eu ganhei esses ingressos, ai lógico que eu fui né? Mas mesmo se eu não ganhasse eu 

iria ver o Metallica lá, certeza.  

Entrevistadora:  Tu tem boas lembranças?  

Entrevistado 05: Eu fui em bastante show de rock, mas eu acho que esse do Rock in Rio 

foi uma das melhores, foi energia pura, a gente conseguiu ficar perto do palco foi sensacional, 

tenho boas lembranças sim.  

Entrevistadora:  Voltaria a participar então?  

Entrevistado 05: Voltaria sim é agora em 2017 tem o Lollapolooza não é exatamente o 

tipo de organização que eu gosto, é difícil comprar bebida é difícil ficar perto do palco. E o 

Rock in Rio é a mesma coisa, eu acho que o momento é único, tu ta perto da banda que tu 

gosta. Eu voltaria sim e eu vou voltar.  

Entrevistadora: Tu te lembras de alguma marca inserida no evento? E como a marca estava 

participando?  

 Entrevistado 05: Tinha uma marca acho que era Heinz, de catchup e mostarda, porque 

eu conheço o pessoal  da Unilever que foi quem me deu o convite para entrar  no Metallica, e 

tava rolando uns vídeos em 3D no meio dos shows, dos tomates interagindo lá, tinha  uma 

historinha, era bem legal  e meu lembro por causa disso ai. E eles estavam fazendo uma 

promoção na hora de comprar cerveja eles colocavam lá um bilhetinho, uma coisa e foi o que 

me chamou a atenção também.  

Entrevistadora:  Você consome , consumia ou passou a consumir essa marca?  

Entrevistado 05: Eu consumia antes já, não foi por causa do evento que eu passei a 

consumir. É uma marca famosa e ela é boa mesmo e eu acho que é por isso que estava no 

Rock in Rio, eles tem dinheiro para poder fazer a publicidade lá. E quem fez a publicidade é 

uma empresa de amigos meus, eles me falaram que estavam fazendo e eu conheço também 

quem colocou a marca lá, no Rock in Rio, então eles tem dinheiro mesmo.  

Entrevistadora:  Quando tu fala ou vê a marca tu lembra do festival associa a ele?  
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Entrevistado 05: Eu lembro razoavelmente, porque é uma marca forte já, eu gosto da 

marca e eu conhecia o Rock in Rio bem antes da marca estar lá, então é complicado tu 

associar a marca ao festival, ou seja para mim Rock in Rio é uma coisa e Heinz é outra. Então 

é... para mim são coisas diferente, eu lembro porque eu tava no evento, foi marcante o evento, 

então eu lembro da marca lá. Mas eu lembro de coisas distintas neste caso.   

  

 

 


